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Drodzy Studenci, 

Oddajemy w Państwa ręce program kształcenia oparty o Krajowe Ramy Kwalifikacji 

umożliwiający osiągnięcie określonego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji, 

które budują sylwetkę absolwenta poziomu II kształcenia. 

Program kształcenia studentów kierunku analityka medyczna zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 

 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 i 742) oraz 

obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011r. 

w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. nr 253, poz. 1521) i wprowadzoną zmianą 

Rozporządzeniem z dnia 15 czerwca 2012 r. poz. 744 w sprawie wzorcowych efektów kształcenia 

dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna przewiduje realizację 

podstawowych przedmiotów biologiczno – medycznych (MK_01 – MK_09), chemicznych ( MK_10 

– MK_17) i behawioralno – społecznych (MK_18 – MK_24)  na dwóch pierwszych latach studiów, 

co daje podstawy do zrozumienia stosowanych metod badań laboratoryjnych oraz kształtuje  

umiejętności komunikacji z przyszłym środowiskiem zawodowym. Późniejsze lata studiów 

poświęcone są głównie kształceniu kierunkowemu ( MK_25 – MK_50)  

w tym wiedzy i umiejętności przydatnych do podjęcia kształcenia podyplomowego. 

Kod 

przedmiotu 
Nazwa przedmiotu 

Rok 

studiów 

MK_01 Anatomia I 

MK_02 Biochemia II 

MK_03 Biofizyka I 

MK_04 Biologia z genetyką I 

MK_05 Farmakologia IV 

MK_06 Fizjologia II 

MK_07 Histologia II 

MK_08 Immunologia II 

MK_09 Patofizjologia III 

MK_10 Analiza instrumentalna II 

MK_11 Chemia analityczna I 

MK_12 Chemia fizyczna I 

MK_13 Chemia ogólna i nieorganiczna I 

MK_14 Chemia organiczna I 

MK_15 Statystyka z elementami matematyki I 

MK_ 16 Statystyka medyczna IV 

MK_17 Technologie informacyjne II 

MK_18 Higiena z epidemiologią II 

MK_19 Historia medycyny i diagnostyki laboratoryjnej II 

MK_20 Język obcy I 

MK_21 Język łaciński I 

MK_22 Kwalifikowana pierwsza pomoc II 

MK_23 Psychologia  II 

MK_24 Socjologia II 

MK_25 Diagnostyka izotopowa IV 
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MK_26 Propedeutyka medycyny V 

MK_27 Propedeutyka onkologii IV 

MK_28 Propedeutyka pediatrii V 

MK_29 Etyka zawodowa V 

MK_30 
Organizacja medycznych  laboratoriów 

diagnostycznych 
V 

MK_ 31 Prawo medyczne II 

MK_32 Systemy jakości i akredytacja laboratoriów V 

MK_33 Biochemia kliniczna III 

MK_34 Biologia molekularna II 

MK_35 Cytologia kliniczna III 

MK_36 Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań V 

MK_37 Diagnostyka laboratoryjna IV/V 

MK_38 Genetyka medyczna IV 

MK_39 Immunopatologia IV 

MK_40 Patomorfologia III 

MK_41 Toksykologia IV 

MK_ 42 
Analityka ogólna i techniki pobierania materiału do 

badań 
III 

MK_43 Chemia kliniczna III 

MK_44 Mikrobiologia III 

MK_ 45 Diagnostyka mikrobiologiczna IV 

MK_46 Diagnostyka parazytologiczna III 

MK_ 47 Farmakokinetyka z elementami terapii monitorowanej IV 

MK_48 Hematologia laboratoryjna IV 

MK_49 Praktyczna nauka zawodu IV/V 

MK_50 Serologia grup krwi i transfuzjologia III 

MK_51 Wychowanie fizyczne I 

PMK_III Praktyka w medycznym laboratorium diagnostycznym   III 

PMK_IV Praktyka w medycznym laboratorium diagnostycznym   IV 

 

Program kształcenia zawiera: 

1) wykaz nauczanych przedmiotów z ich podziałem na przedmioty obowiązkowe 

i fakultatywne, z uwzględnieniem liczby godzin każdego z nich, wraz z punktami ECTS; 

2) podstawowe treści programowe dla każdego przedmiotu; 

3) sposób realizacji każdego z nauczanych przedmiotów (wykłady, ćwiczenia, seminaria, 

konwersatoria, zajęcia laboratoryjne i inne); 

4) czas trwania oraz rodzaj praktyk, z przypisaną im punktacją ECTS; 

5) kryteria i metody oceny. 
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I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA 

 

I rok 

Rok / 

semestr 

Przedmioty obowiązkowe 

(kod przedmiotu, osoba 

odpowiedzialna za przedmiot) 

Liczba godzin Punkty 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 
Wykł. Ćw. Sem. 

I / I 
Anatomia 

MK_01 

Prof. dr hab. Małgorzata Bruska 

30 30 - 6 Egzamin 

I / I 
Biofizyka  

MK_03 

Prof. dr hab. Leszek Kubisz 

15 30 - 5 Zaliczenie 

I / I 

Biologia z genetyką 

MK_04 

Dr hab. Elżbieta Wandurska  - 

Nowak 

16 4 40 5 Egzamin 

I / II 
Chemia analityczna 

MK_11 

Prof. dr hab. Zenon J. Kokot 

10 50 - 7 Egzamin 

I / I – II 
Chemia fizyczna  

MK_12 

Prof. dr hab. Maria Chrzanowska  

15 30 15 7 Egzamin 

I / I 

Chemia ogólna  

i nieorganiczna  

MK_13 

Prof. dr hab. Zenon J. Kokot 

30 30 - 7 Egzamin 

I / I - II 
Chemia organiczna 

MK_14 

Dr hab. Marek K. Bernard 

30 30 - 7 Egzamin 

I / I - II 
Język łaciński 

MK_21 

Mgr Tadeusz Jurek 

- 60 - 2 Zaliczenie 

I / I - II 
Język obcy 

MK_20 

Mgr Tadeusz Jurek 

- 60 - 2 Zaliczenie 
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I / I - II 

Statystyka z elementami 

matematyki 

MK_15 

Mgr Antoni Lemańczyk 

- 60 - 4 Zaliczenie 

I / I - II 
Wychowanie fizyczne   

MK_51 

Dr Janusz Przybylski 

- 60 - 2 Zaliczenie 

I / I 
Szkolenie w zakresie bhp  

i ochrony przeciwpożarowej 

Mgr Arkadiusz Radek 

5 - - - Zaliczenie 

I / I 
Przysposobienie 

biblioteczne 

Mgr Iwona Stebner 

- 2 - - Zaliczenie 

Łącznie przedmioty obowiązkowe 151 446 55 54 

 Przedmioty fakultatywne 6 

Łącznie do zaliczenia I roku 60 

 

II rok 

Rok / 

semestr 

Przedmioty obowiązkowe 

(kod przedmiotu, osoba 

odpowiedzialna za przedmiot) 

Liczba godzin Punkty 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 
Wykł. Ćw. Sem. 

II / III 

Analiza instrumentalna 

MK_10 

Prof. dr hab. Zenon J. Kokot 

30 60 - 8 Egzamin 

II / III 

Biochemia 

MK_02 

Prof. dr hab. Wanda Baer - 

Dubowska 

30 75 - 11 Egzamin 

II / IV 

Biologia molekularna 

MK_34 

Dr hab. Błażej Rubiś 

15 30 15 6 Egzamin 
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II / IV 

Fizjologia 

MK_06 

Dr hab. Jacek Koźlik 

15 45 - 5 Egzamin 

II / III 
Higiena z epidemiologią  

MK_18 

Prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski 

10 20 - 2 Zaliczenie 

II / III 
Histologia 

MK_07 

Dr Jolanta Seidel 

20 55 - 7 Egzamin 

II / III 

Historia medycyny i diagnostyki 

laboratoryjnej 

MK_19 

Dr hab. Anita Magowska  prof. 

nadzw.UM 

- - 15 1 Zaliczenie 

II / III 
Immunologia 

MK_08 

Prof. dr hab. Jan Sikora 

10 20 - 4 Egzamin 

II / 

III-IV 

Język obcy    

MK_20 

Mgr Tadeusz Jurek 

- 60 - 3 Egzamin 

II / III 
Kwalifikowana pierwsza pomoc 

MK_22 

Dr hab. Hanna Billert 

- 30 15 2 Zaliczenie 

II / IV 
Prawo medyczne 

MK_31 

Prof. dr hab. Piotr Stępniak 

- - 15 1 Zaliczenie 

II / IV 
Psychologia 

MK_23 

Dr Wojciech Strzelecki 

- - 15 1 Zaliczenie 

II / III 

Socjologia  

MK_24 

Dr Małgorzata Gromadecka - 

Sutkiewicz 

- - 15 1 Zaliczenie 



13 

 

 

 

II / III 
Technologie informacyjne 

MK_17 

Prof. dr hab. Jerzy A. Moczko 

- 30 - 2 Zaliczenie 

Łącznie przedmioty obowiązkowe 130 425 90 54 

 Przedmioty fakultatywne 6 

Łącznie do zaliczenia II roku 60 

III rok 

Rok / 

semestr 

Przedmioty obowiązkowe 

(kod przedmiotu, osoba 

odpowiedzialna za przedmiot) 

Liczba godzin Punkty 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 
Wykł. Ćw. Sem. 

III / V 

Analityka ogólna i techniki 

pobierania materiału  

MK_42 

Prof. dr hab. Zygmunt Kopczyński 

30 45 - 5 Egzamin 

III / V 

Biochemia kliniczna   

MK_33 

Prof. dr hab. Wanda Baer - 

Dubowska 

15 60 15 7 Egzamin 

III / 

V-VI 

Chemia kliniczna  

MK_43 

Prof. dr hab. Maria Rybczyńska 

45 90 15 9 Egzamin 

III / VI 
Cytologia kliniczna  

MK_35 

Prof. dr hab. Andrzej Marszałek 

10 20 - 3 Zaliczenie 

III / VI 

Diagnostyka parazytologiczna 

MK_46 

Dr hab. Elżbieta Wandurska - 

Nowak 

- 40 - 2 Zaliczenie 

III / 

V -VI 

Mikrobiologia  

MK_44 

Dr hab. Marzena Gajęcka,  

prof. nadzw. UM  

30 120 - 10 Egzamin 
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IV rok 

Rok / 

semestr 

Przedmioty obowiązkowe 

(kod przedmiotu, osoba 

odpowiedzialna za przedmiot) 

Liczba godzin Punkty 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 
Wykł. Ćw. Sem. 

IV / VII 
Diagnostyka izotopowa   

MK_25 

Prof. dr hab. Maria Rybczyńska 

10 20 - 2 Egzamin 

IV / VIII 
Diagnostyka laboratoryjna 

MK_37 

Dr Anna Thielemann 

30 - - 1 Zaliczenie 

IV / VII 

Diagnostyka mikrobiologiczna 

MK_45 

Dr hab. Marzena Gajęcka,  

prof. nadzw. UM 

- 30 - 2 Egzamin 

III / V 
Patofizjologia  

MK_09 

Prof. dr hab. Marek Simon 

30 - 60 6 Egzamin 

III / V 
Patomorfologia  

MK_40 

Prof. dr hab. Andrzej Marszałek 

20 40 - 4 Egzamin 

III / VI 

Serologia  grup  krwi   

i transfuzjologia 

MK_50 

Lek. med. Hanna Skalisz 

30 45 - 5 Egzamin 

III / VI 

Praktyka w medycznym 

laboratorium diagnostycznym 

PMK_III 

Dr Małgorzata Zielińska - 

Przyjemska 

- 240 - 7 Zaliczenie 

Łącznie przedmioty obowiązkowe 210 700 90 58 

 

 
Przedmioty fakultatywne 2 

Łącznie do zaliczenia III roku 60 
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IV / VII 

Farmakokinetyka  

z elem. terapii monitorowanej  

MK_47 

Prof. dr hab. Maria Chrzanowska 

- 10 10 2 Zaliczenie 

IV / VII 

Farmakologia  

MK_05 

Dr hab. Przemysław Mikołajczak 

prof. UM 

15 30 - 3 Egzamin 

IV / VIII 
Genetyka medyczna  

MK_38 

Prof. dr hab. Anna Latos - Bieleńska 

- 45 15 5 Egzamin 

IV/ 

VII-VIII 

Hematologia laboratoryjna    

MK_48 

Dr hab. Maria Kozłowska - 

Skrzypczak 

30 100 20 10 Egzamin 

IV/ 

VII-VIII 

Immunopatologia  

MK_39 

Prof. dr hab. Jan Sikora 

15 20 25 6 Egzamin 

IV / VIII 
Praktyczna nauka zawodu  

MK_49 

Dr Anna Thielemann 

- 90 - 6 Zaliczenie 

IV / VII 
Propedeutyka onkologii 

MK_27 

Prof. dr hab. Wojciech Golusiński 

- - 30 2 Zaliczenie 

IV / VII 
Statystyka medyczna  

MK_16 

Prof. dr hab. Jerzy A. Moczko 

- 30 - 2 Zaliczenie 

IV / VII 

Toksykologia  

MK_41 

Prof. dr hab. Barbara Zielińska - 

Psuja  

30 45 - 7 Egzamin 

IV/VIII 

Praktyka w medycznym 

laboratorium diagnostycznym 

PMK_IV 

Dr Anna Paszel - Jaworska 

- 240 - 8 Zaliczenie 

Łącznie przedmioty obowiązkowe 130 660 100 56 

 Przedmioty fakultatywne 4 

Łącznie do zaliczenia IV roku 60 
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V rok 

Rok / 

semestr 

Przedmioty obowiązkowe 

(kod przedmiotu, osoba 

odpowiedzialna za przedmiot) 

Liczba godzin Punkty 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 
Wykł. Ćw. Sem. 

V / IX 

Diagnostyka laboratoryjna 

MK_37 

Dr Anna Thielemann 

- 60 - 7 Egzamin 

V / IX 

Etyka  zawodowa   

MK_29 

Dr Leszek Bartkowiak 

- - 15 1 Zaliczenie 

V / IX 

Organizacja medycznych 

laboratoriów diagnostycznych  

 MK_30 

Prof. dr hab. Zygmunt Kopczyński 

- - 15 1 Zaliczenie 

V / IX 

Praktyczna nauka zawodu  

MK_49 

Dr Anna Thielemann 

- 90 - 6 Egzamin 

V / IX 

Propedeutyka medycyny  

MK_26 

Prof. dr hab. Danuta Pupek - 

Musialik 

15 50 25 7 Egzamin 

V / IX 

Propedeutyka pediatrii  

MK_28 

Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak 

- 10 5 1 Zaliczenie 

V / IX 

Systemy jakości  i akredytacja 

laboratoriów  

MK_32 

Prof. dr hab. Zygmunt Kopczyński 

- - 30 2 Zaliczenie 

V / X 

Ćwiczenia specjalistyczne 

 i  metodologia badań  

MK_36 

- 375 - 35 Egzamin 

Łącznie przedmioty obowiązkowe 15 590 85 60 

 

Łącznie do zaliczenia V roku 60 
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II. WYKAZ FAKULTATYWNYCH PRZEDMIOTÓW 

KSZTAŁCENIA 

I – II rok 

Rok 

Przedmioty fakultatywne 

(kod przedmiotu, osoba 

odpowiedzialna za przedmiot) 

Liczba godzin Punkty 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 
Wykł. Ćw. Sem

. 

I / II 

Anatomia  -  aspekty kliniczne 

FMK_01 

Dr  Ewa Korzeniowska - Kromer 

- - 15 1 Zaliczenie 

II 

Biochemiczne aspekty 

oddziaływania reaktywnych form 

tlenu 

FMK_13 

Dr Małgorzata Zielińska - 

Przyjemska 

- - 15 1 Zaliczenie 

I / II 

Bioetyka 

FMK_02 

Dr Jadwiga Wiertlewska - Bielarz 

- - 15 1 Zaliczenie 

I / II 

Człowiek w refleksji filozoficznej 

FMK_04 

Prof. dr hab. Michał Musielak 

15 - 15 2 Zaliczenie 

I / II 

Internetowe vademecum 

FMK_11 

Prof. dr hab. Jerzy A.  Moczko 

- 15 - 1 Zaliczenie 

I / II 

Język a kształtowanie umysłu 

ludzkiego 

FMK_05 

Dr Jadwiga  Wiertlewska - Bielarz 

- - 15 1 Zaliczenie 

I / II 

Komputerowa obróbka zdjęć 

FMK_55 

Prof. dr hab. Jerzy Moczko 

- 15 - 1 Zaliczenie 

I / II 

Komunikacja interpersonalna 

 z elementami psychologii 

społecznej 

FMK_06 

Dr Wojciech Strzelecki 

- - 15 1 Zaliczenie 
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I / II 

Kultura  zdrowotna 

FMK_07 

Dr Małgorzata Gromadecka - 

Sutkiewicz 

- - 15 1 Zaliczenie 

II 

Metody badawcze w histologii 

FMK_08 

Dr Jolanta Seidel 

5 10 - 1 Zaliczenie 

I / II 

Molekularne podstawy działania 

i  projektowania leków 

FMK_09 

Dr hab. Marek K. Bernard 

5 - 10 1 Zaliczenie 

I / II 

Nomenklatura  związków 

organicznych 

FMK_10 

Dr hab. Marek K. Bernard 

- - 15 1 Zaliczenie 

I 

Obliczenia w chemii analitycznej 

FMK_53 

Prof. dr hab. Zenon J. Kokot 

- - 15 1 Zaliczenie 

I / II 

Problematyka  patologii  

społecznej 

FMK_12 

Dr Małgorzata Gromadecka - 

Sutkiewicz 

- - 15 1 Zaliczenie 

I / II 

Profilaktyka uzależnień 

FMK_20 

Dr Aneta Klimberg 

- - 15 1 Zaliczenie 

I / II 

Ruch jako profilaktyka chorób 

zawodowych 

FMK_14 

Dr  Janusz Przybylski 

- 15 - 1 Zaliczenie 

I / II 

Ruch profilaktyką zdrowia  

FMK_15 

Dr  Janusz Przybylski 

- 15 - 1 Zaliczenie 

I / II 

Stereochemia związków 

organicznych 

FMK_17 

Dr hab. Marek K. Bernard 

5 - 10 1 Zaliczenie 

II  

Suicydologia – struktura 

 i dynamika samobójstw  

w Polsce i na świecie 

-  - 15 1 Zaliczenie 
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FMK_37 

Dr Marzena Binczycka – Anholcer 

I / II 

Systemy społeczno  -  polityczne 

współczesnego świata 

FMK_18 

Dr hab. Henryk Lisiak 

- - 15 1 Zaliczenie 

I / II 

Wellnes – budowanie równowagi 

psycho –fizycznej 

FMK_19 

Dr  Janusz Przybylski 

- 15 - 1 Zaliczenie 

II  

Wiktymizacja w medycynie 

FMK_39 

Dr Marzena Binczycka – Anholcer 

- - 15 1 Zaliczenie 

 

III – IV rok 

Rok 

Przedmioty fakultatywne 

(kod przedmiotu, osoba 

odpowiedzialna za przedmiot) 

Liczba godzin Punkty 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 
Wykł. Ćw. Sem

. 

IV 

Badania kliniczne 

FMK_56 

Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak 

- - 15 1 Zaliczenie 

III /IV 

Bioinformatyka w biologii 

molekularnej 

FMK_52 

Prof. dr hab. Elżbieta Kaczmarek 

6 9 - 1 Zaliczenie 

IV 

Biostatystyka – metody 

zaawansowane 

FMK_03 

Prof. dr hab. Jerzy A. Moczko 

- 15 - 1 Zaliczenie 

III / IV 

Diagnostyka chorób 

metabolicznych u dzieci 

FMK_22 

Dr Łukasz Kałużny 

5 10 - 1 Zaliczenie 

IV 

Diagnostyka hormonalna 

FMK_23 

Prof. dr hab. Katarzyna Łącka 

- - 15 1 Zaliczenie 



20 

 

III / IV 

Diagnostyka molekularna chorób 

neurodegeneracyjnych 

FMK_24 

Dr hab. Jolanta Dorszewska 

- 20 10 2 Zaliczenie 

III / IV 

Endokrynologia molekularna 

FMK_26 

Prof. dr hab. Katarzyna  Łącka 

-  - 15 1 Zaliczenie 

III / IV  

Farmakogenomika i medycyna 

zindywidualizowana – 

interpretacja wyników badań 

FMK_49 

Dr Dorota Nowak 

- - 15 1 Zaliczenie 

III / IV 

Higiena pracy 

FMK_27 

Dr Aneta  Klimberg 

- - 15 1 Zaliczenie 

IV 

Identyfikacja i oznaczanie 

stężenia białka monoklonalnego                        

w diagnostyce chorób 

limfoproliferacyjnych  

FMK_47 

Dr Anna Thielemann 

- 5 10 1 Zaliczenie 

III / IV 

Innowacyjne metody biologii 

molekularnej stosowane w 

diagnostyce medycznej  

FMK_48 

Dr hab. Błażej Rubiś 

- - 15 1 Zaliczenie 

III / IV 

Język angielski 

poziom podstawowy, 

średniozaawansowany, 

zaawansowany 

FMK_28/ang 

Mgr Tadeusz Jurek 

- - 30 1 Zaliczenie 

III / IV 

Język francuski 

poziom podstawowy, 

średniozaawansowany, 

zaawansowany 

FMK_28/fr 

Mgr Tadeusz Jurek 

- - 30 1 Zaliczenie 

III / IV 

Język niemiecki 

poziom podstawowy, 

średniozaawansowany, 

zaawansowany 

- - 30 1 Zaliczenie 
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FMK_28/niem 

Mgr Tadeusz Jurek 

III / IV 

Język rosyjski 

poziom podstawowy, 

średniozaawansowany, 

zaawansowany 

FMK_28/ros 

Mgr Tadeusz Jurek 

- - 30 1 Zaliczenie 

III / IV 

Komputerowe przetwarzanie  

i analiza obrazów medycznych 

FMK_29 

Prof. dr hab. Elżbieta Kaczmarek 

- 9 6 1 Zaliczenie 

IV 

Metodologia pisania prac 

dyplomowych 

FMK_30 

Dr  Leszek Bartkowiak 

- - 15 1 Zaliczenie 

III / IV 

Mikrobiologiczna kontrola 

środków farmaceutycznych  

i materiałów medycznych oraz 

wyrobów perfumeryjno - 

kosmetycznych 

FMK_43 

Dr Dorota Nowak 

- 15 - 1 Zaliczenie 

III / IV 

Mikroskop w diagnostyce 

nowotworów 

FMK_31 

Prof. dr hab. Andrzej Marszałek 

- 15 - 1 Zaliczenie 

III / IV 

Modyfikacje żywieniowe 

 w wybranych jednostkach 

chorobowych 

FMK_32 

Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak 

3 - 12 1 Zaliczenie 

IV 

Neuroimmunologia kliniczna 

FMK_33 

Dr hab. Grażyna Michałowska – 

Wender 

- 10 20 2 Zaliczenie 

III / IV 

Ochrona własności intelektualnej 

FMK_45 

Dr Dorota Olender 

- - 15 1 Zaliczenie 
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III / IV 

Patofizjologiczne podstawy 

chorób cywilizacyjnych 

FMK_34 

Prof. dr hab. Krystyna Czyżewska 

- - 15 1 Zaliczenie 

III / IV 

Patomechanizm molekularny 

zaburzeń wchłaniania 

 i wydalania – nerka i jelito 

FMK_35 

Prof. dr hab. Marek Simon 

- - 15 1 Zaliczenie 

III / IV 

Podstawy neurochemii klinicznej 

FMK_36 

Dr hab. Jolanta Dorszewska 

- - 30 2 Zaliczenie 

III / IV 

Praktyczne wykorzystanie 

biologicznych baz danych 

FMK_50 

Dr Dorota Nowak 

- 15 - 1 Zaliczenie 

IV 

Proteomika i metabolomika 

FMK_51 

Prof. dr hab. Zenon J. Kokot 

- - 30 2 Zaliczenie 

III / IV 

Rola biofilmu w patogenezie 

zakażeń 

FMK_54 

Dr Dorota Nowak 

- - 15 1 Zaliczenie 

III / IV 

Suicydologia – struktura 

 i dynamika samobójstw  

w Polsce i na świecie 

FMK_37 

Dr Marzena Binczycka – Anholcer 

-  - 15 1 Zaliczenie 

III / IV 

Toksykologia środowiskowa 

FMK_38 

Prof. dr hab. Barbara Zielińska – 

Psuja 

- - 15 1 Zaliczenie 

III / IV 

Wiktymizacja w medycynie 

FMK_39 

Dr Marzena Binczycka – Anholcer 

- - 15 1 Zaliczenie 

III / IV 

Współczesne poglądy  

na temat procesu starzenia się 

komórek człowieka 

FMK_40 

Dr hab. Krzysztof Książek   

prof. nadzw.UM 

- - 15 1 Zaliczenie 
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III / IV 

Zasady komunikacji społecznej 

FMK_41 

Dr Jarosław Skommer 

- - 15 1 Zaliczenie 

III / IV 

Ziołolecznictwo a parametry 

biochemiczne płynów 

ustrojowych 

FMK_46 

Prof. dr hab. Wiesława Bylka 

- - 15 1 Zaliczenie 

 

IV 

Żywienie dzieci zdrowych i 

chorych 
FMK_42 

Dr Sławomira Drzymała - Czyż 

 

3 

 

- 

 

12 

 

1 

 

Zaliczenie 
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III. SYLABUSY – PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Anatomia 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_01 

Punkty 

ECTS 
7 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład  

Anatomii Prawidłowej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Małgorzata Bruska 
email:kzap@ump.edu.pl 

tel.61 854 65 65 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

I 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

30 

ćwiczenia 

30    

seminaria  

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel 

kształcenia 

Poznanie podstawowych wiadomości o budowie i topografii ciała ludzkiego  

w nawiązaniu do ich funkcji i kliniki. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Ogólne wiadomości o układzie szkieletowym, naczyniowym, nerwowym, oddechowym, 

pokarmowym, moczowo-płciowym, wewnątrzwydzielniczym 

Ćwiczenia  

Budowa i podział szkieletu, połączenia kości. Budowa serca, główne tętnice i żyły oraz 

pnie chłonne. Budowa mózgowia i rdzenia kręgowego, nerwy rdzeniowe i czaszkowe, 

układ nerwowy autonomiczny. Budowa oka i ucha. Topografia, budowa i funkcja 

narządów układu oddechowego, pokarmowego i moczowo-płciowego. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykłady i ćwiczenia. 

Prezentacje multimedialne, modele i preparaty anatomiczne, tablice, schematy, zdjęcia 

rtg. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Kolokwia obejmujące obszary tematyczne zajęć 

Ocena podsumowująca – egzamin testowy 

Literatura 

podstawowa 

Woźniak W. (red.) Anatomia człowieka – podręcznik dla studentów medycyny 

i lekarzy wyd. II popr. i uzup.  Wyd. Med. Urban & Partner 2003 

Sobotta , Atlas anatomii człowieka   tom I i II,   Wyd. Med. Urban & Partner 2006 

Literatura 

uzupełniająca 

Drake R.L., Wayne Vogl A., Mitchel A.W.M.  Anatomia – Gray. Podręcznik dla 

studentów tom 1 – 3.  Red. Wyd. I polskiego: Bruska M., Ciszek B., Kowiański P., 

Woźniak W. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna prawidłową budowę i funkcję narządów i układów 

organizmu ludzkiego oraz rozumie współzależność ich 

budowy i funkcji. 

K_W01 
M2_W01 

M2_W02 

 

Bilans 

nakładu 

pracy 

studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 15 x 2 h 30 h 

udział w ćwiczeniach 15 x 2 h 30 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń 15 x 2 h 30 h 

przygotowanie do kolokwiów   3 x 10 h 30 h 
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przygotowanie do egzaminu  30 h 30 h 

Łączny nakład pracy studenta  150 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
60 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 
Obserwacja pracy studenta  

w trakcie zajęć, kolokwium cząstkowe. 
Egzamin testowy 

Data 

opracowania 

programu 

29.05.2012 Program opracował 
dr n. med. Ewa 

Korzeniowska-Kromer 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa  

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa  

przedmiotu/ 

modułu 

Biofizyka 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_3 
Punkty 

ECTS 
5 

Jednostka  

realizująca 

Katedra i Zakład  

Biofizyki 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

Prof. dr hab. Leszek 

Kubisz, 
email: kubisz@main.amu.edu.pl 

tel. 61 854-62-27 

Rodzaj  

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

I 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

15 

ćwiczenia 

30 

seminaria  

- 

Obszar  

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki wstępne Biologia, chemia, fizyka i matematyka profil podstawowy liceum ogólnokształcącego. 

Cel kształcenia 

Dostrzeganie zachodzących w organizmie człowieka zjawisk fizycznych (na przykładzie 

układu krążenia, układu nerwowego oraz oddechowego) oraz zrozumienie, że pełna wiedza 

o procesach zachodzących w organizmie człowieka, oprócz znajomości praw biologii 

i chemii, wymaga znajomości praw fizyki. 

Poznanie pojęć i praw umożliwiających biofizyczną interpretację funkcjonowania wybranych 

układów biologicznych w organizmie człowieka. 

Poznanie ogólnych zasad posługiwania się przyrządami pomiarowymi.  

Zrozumienie, że każdy pomiar (badanie laboratoryjne) obarczony jest błędem pomiaru.  

Poznanie i praktyczne wykorzystanie zasad opracowywania, analizy i interpretacji wyników 

pomiarów (sporządzanie wykresów, szacowania błędów pomiarów itd.) 

Przekonanie, że ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki modelują sytuacje problemowe typowe 

dla wszystkich nauk przyrodniczych. 

Kształtowanie właściwej organizacji pracy własnej podczas przygotowywania się do ćwiczeń 

i zaliczeń. 

Kształtowanie umiejętności pracy w zespole podczas wykonywania ćwiczeń. 

Treści 

programowe  

Wykłady 

1. Metodyka pomiaru wielkości fizycznych. Elementy teorii pomiarów, właściwości 

narzędzi pomiarowych, opracowywanie wyników pomiarów, szacowanie błędów 

systematycznych i przypadkowych, szacowanie błędów wielkości złożonych, pojęcie cyfr 

znaczących. Analiza i interpretacja wyników pomiarów (sporządzanie wykresów, linie 

trendu). 

2. Biofizyka komórki. Ogólne właściwości komórek jako układów fizycznych, cechy 

charakteryzujące żywe układy, źródła energii komórek, sposoby przetwarzania energii przez 

komórki. Błona komórkowa jej funkcje, skład chemiczny i budowa; lipidy i ich właściwości 

fizyczne, warstwa monomolekularna, ciśnienie powierzchniowe i napięcie powierzchniowe 

(siły spójności i siły przylegania, meniski, efekt kapilarny, ciśnienie Laplace'a); substancje 

powierzchniowo czynne. Metody badania wybranych właściwości fizycznych syntetycznych 

błon bimolekularnych: pojemności elektrycznej, oporu elektrycznego, napięcia przebicia, 

współczynnika dyfuzji (prawo Ficka) oraz przepuszczalności błony; elektryczny model 

zastępczy błony; porównanie wybranych właściwości fizycznych błon syntetycznych i błon 

biologicznych; model Singera i Nicholsona płynnej mozaiki: płynność, asymetryczność 

i heterogenność błony. 

3. Układ krążenia. Budowa i funkcje układu sercowo-naczyniowego. Elementy 

hydrodynamiki – rodzaje przepływów, podstawowe prawa hydrodynamiki, opór naczyniowy, 

ciśnienie statyczne i dynamiczne, strumień objętości. Ilustracja zagadnień hydrodynamiki na 

przykładzie układu krążenia (przepływ krwi, rozkład ciśnienia i szybkości przepływu krwi 

w układzie krwionośnym, lepkość krwi, opór naczyniowy, tętno i fala tętna; funkcje układów 

mailto:kubisz@main.amu.edu.pl
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tętniczego i żylnego (napięcie sprężyste); praca i wydajność energetyczna serca. 

Mikrokrążenie: wymiana pomiędzy krwią a płynem tkankowym, budowa ścian kapilar, 

ciśnienie statyczne i osmotyczne w kapilarach i w płynach śródtkankowych. 

4. Potencjały spoczynkowe i czynnościowe. Podstawy fizyczne bioelektryczności: 

powstawanie potencjału elektrodowego, dyfuzyjnego, błonowego, SEM ogniwa 

stężeniowego, równowaga Donnana. Potencjały spoczynkowe, a potencjały równowagowe: 

rozkład jonów, transport bierny, transport aktywny – pompy jonowe. Potencjały 

czynnościowe w zależności od funkcji komórek pobudliwych. Sposoby badania potencjałów 

czynnościowych, eksperymenty Hodgkina i Huxleya, metoda fikasacji potencjału. Parametry 

opisujące potencjał czynnościowy (czasy refrakcji, próg pobudliwości, potencjał progowy, 

akomodacja). 

Progowe natężenie bodźca; relacje pomiędzy progowym natężeniem bodźca a czasem jego 

trwania. Sposób propagacji potencjału czynnościowego wzdłuż błony komórkowej 

5. Układ oddechowy. Mechanizm wentylacji płuc, ciśnienie śródpęcherzykowe, 

wewnątrzopłucnowe i sprężyste, zmiany wartości tych ciśnień w procesie wdechu i wydechu, 

wentylacja płuc. Rola właściwości sprężystych tkanki płucnej i napięcia powierzchniowego 

warstwy powierzchniowej pęcherzyków w procesie wdechu i wydechu. Praca wykonywana 

przez układ oddechowy, sprawność układu oddechowego. Wymiana gazowa w pęcherzykach 

płucnych (prawo Henry'ego, stężenie rozpuszczonych we krwi gazów) 

Ćwiczenia  

1. Metodyka pomiaru wielkości fizycznych: błąd pomiaru i jego źródła. Szacowanie 

wartości błędu pomiaru bezpośredniego: błąd systematyczny, błąd przypadkowy (rozrzut 

wyników pomiarów, krzywa rozkładu normalnego, odchylenie standardowe, odchylenie 

standardowe średniej, błąd maksymalny średniej). Zasady zapisu wartości błędu pomiaru 

i wielkości zmierzonej, cyfry znaczące. Szacowanie błędu pomiaru wielkości złożonej. 

Graficzne opracowywanie wyników pomiarów: sporządzanie wykresów, prostokąty błędów, 

krzywe ufności, linie trendu, interpolacja i ekstrapolacja. 

2. Wyznaczanie rozmiarów krwinek metodą mikroskopową: prawo załamania światła, 

współczynnik załamania światła, dyspersja współczynnika załamania światła. Powstawanie 

obrazu w soczewkach. Równanie soczewki. Budowa i zasada działania mikroskopu – bieg 

promieni. Definicja liniowej i kątowej zdolności rozdzielczej układu optycznego. Zdolność 

rozdzielcza mikroskopu, czynniki wpływające na jej wartość. Powiększenie oraz 

powiększenie użyteczne mikroskopu. Wyznaczanie rozmiarów mikroobiektów za pomocą 

okularu mikrometrycznego. 

3. Przewodnictwo elektryczne tkanek. Konduktometryczny pomiar hematokrytu. Opór 

i przewodność elektryczna, opór elektryczny właściwy, przewodność elektryczna właściwa. 

Przenikalność elektryczna. Polaryzacja elektryczna i jej rodzaje. Mechanizmy polaryzacji 

elektrycznej. Czas relaksacji. Dyspersja przewodności elektrycznej właściwej, oporności 

elektrycznej właściwej oraz przenikalności elektrycznej tkanek. Elektryczny obwód 

zastępczy tkanki. 

Właściwości elektryczne krwi. Hematokryt. Przewodnictwo elektryczne zawiesin - wzór 

Maxwella. Postać wzoru Maxwella w odniesieniu do krwi. Pomiar oporu elektrycznego za 

pomocą mostka prądu zmiennego (pomiar oporu krwi i osocza). Wyznaczanie przewodności 

właściwych krwi i osocza. Wyznaczanie hematokrytu. Wyznaczanie współczynnika 

polaryzacji tkanki. 

4. Prawa przepływu. Fala tętna. Strumień objętości, prędkość przepływu cieczy, prawo 

ciągłości strumienia. Prawo Bernoullego, ciśnienie statyczne i dynamiczne, sposoby ich 

pomiaru. Prawo Hagena-Poiseuille'a, opór naczyniowy. Przepływ laminarny i przepływ 

turbulentny – liczba Reynoldsa. Lepkość krwi, zależność współczynnika lepkości krwi od 

hematokrytu, gradientu prędkości (szybkości ścinania) oraz średnicy naczynia. Przepływ 

cieczy w naczyniach sprężystych, fala tętna. Prędkość fali tętna. Ciśnienie skurczowe 

i rozkurczowe. Metoda Korotkowa pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi. 

5. Lepkość cieczy. Lepkość roztworów. Siła tarcia wewnętrznego, współczynnik lepkości. 

Lepkość względna, lepkość właściwa, graniczna liczba lepkościowa. Wpływ temperatury na 
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lepkość. Przepływ cieczy lepkiej w rurach (prawo Hagena-Poiseuille'a). Lepkość roztworów, 

lepkość krwi. Metody pomiaru lepkości (metoda Stokesa, metoda wiskozymetryczna). 

Wyznaczanie rozmiarów cząsteczek metodą wiskozymetryczną. 

6. Napięcie powierzchniowe. Warstwa monomolekularna. Siła, praca, energia, ciśnienie. 

Energia powierzchniowa i napięcie powierzchniowe. Ciśnienie pod powierzchnią cieczy, 

prawo Laplace'a. Siły spójności i przylegania, tworzenie się menisków. Wyznaczanie napięcia 

powierzchniowego metodą stalagmometryczną, wzniesienia włoskowatego i metodą 

pęcherzykową. Substancje powierzchniowo czynne (surfaktanty). 

7. Aktywność optyczna. Światło jako fala elektromagnetyczna. Światło niespolaryzowane 

i spolaryzowane. Sposoby polaryzacji światła. Wzór Malusa. Aktywność optyczna: 

kryształów i cząsteczek. Cząsteczki chiralne: enancjomery, racemat, węgiel asymetryczny, 

stereoizomery. Wyjaśnienie Fresnela zjawiska aktywności optycznej. Aktywność optyczna 

roztworów. Budowa i zasada działania polarymetru. Wyznaczanie stężenia roztworu przy 

pomocy polarymetru. 

8. Dyfuzja. Opis zjawiska dyfuzji: prawo Ficka, współczynnik dyfuzji (wzór Einsteina-

Stokesa i równanie Einsteina-Smoluchowskiego ), gradient stężenia. Dyfuzja przez błonę, 

przepuszczalność błony. Błona przepuszczalna i półprzepuszczalna. Wyznaczanie 

współczynnika dyfuzji i przepuszczalności błony. Dyfuzja w organizmach żywych, transport 

gazów w układzie oddechowym. 

9. Siła elektromotoryczna ogniwa stężeniowego. Potencjał elektrodowy, wzór Nernsta, 

potencjał standardowy elektrody. Potencjał dyfuzyjny, wzór Hendersona. Budowa ogniwa 

stężeniowego bez przenoszenia i z przenoszeniem. SEM ogniwa. Pomiar potencjału 

elektrodowego i SEM ogniwa. Potencjał błonowy. 

10. Potencjał czynnościowy. Budowa neuronu. Potencjał spoczynkowy. Transport bierny 

i aktywny jonów przez błonę komórkową. Potencjał czynnościowy. Okres refrakcji 

bezwzględnej i względnej. Próg pobudliwości neuronu. Zjawisko akomodacji. Zasada 

„wszystko albo nic”. Bodziec progowy, zależność jego natężenia od czasu trwania. 

Wyznaczanie reobazy i chronaksji. Model błony komórkowej wg Hodgina-Huxleya. 

11. Absorpcjometria. Zjawiska zachodzące przy przechodzeniu światła przez roztwory: 

odbicie, załamanie, rozproszenie, pochłanianie. Mechanizm absorpcji światła przez atomy 

i cząsteczki: poziomy energetyczne atomów i cząsteczek – schemat Jabłońskiego. 

Fluorescencja i fosforescencja. Widmo absorpcyjne. Prawo Lamberta-Beera i ograniczenia 

jego stosowalności. Przepuszczalność i absorpcja – definicje, zależność tych wielkości od 

stężenia. Budowa i zasada działania absorpcjometru. Wyznaczanie stężenia roztworu przy 

pomocy absorpcjometru. 

12. Osłabianie elektromagnetycznego promieniowania jonizującego. Rodzjae 

promieniowania jonizującego. Mechanizmy osłabiania elektromagnetycznego 

promieniowania jonizującego: zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona i zjawisko 

tworzenia par elektron-pozyton. Prawo Lamberta i jego ilustracja w skali liniowej 

i półlogarytmicznej. Warstwa połowiąca, liniowy i masowy współczynnik osłabiania, 

sposoby ich wyznaczania. Budowa i zasada działania licznika scyntylacyjnego. 

13. Refraktometria. Prawo załamania światła. Współczynnik załamania: bezwzględny 

i względny. Całkowite odbicie wewnętrzne, kąt graniczny. Związek kąta granicznego ze 

współczynnikiem załamania ośrodka. Refrakcja molowa. Zasada addytywności refrakcji 

molowej, egzaltacja refrakcji. Dyspersja współczynnika załamania. Budowa refraktometru 

Abbego. Zastosowanie refraktometru do wyznaczania: współczynnika załamania substancji, 

stężenia roztworu, refrakcji molowej.  

Inne 

Konsultacje przed i po wykładach. 

 

Formy  

i metody 

dydaktyczne 

Metody oparte na słowie: wykłady, dyskusje, 

Metody oparte na obserwacji: pokazy 

Metody oparte na działaniu: ćwiczenia 

Samokształcenie: przygotowanie do ćwiczeń i zaliczeń.  
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Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania częściowych zaliczeń z ćwiczeń i wykładów. 

Poniżej przedstawiono regulamin tych zaliczeń. 

I. Zaliczanie ćwiczeń 

1. Studenci wykonują w I semestrze 12 ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczenie 

wprowadzające. Na każdym ćwiczeniu prowadzący zajęcia sprawdza znajomość podstaw 

teoretycznych związanych z danym ćwiczeniem samodzielnie opracowanych na podstawie 

opublikowanych zagadnień.  

2. Za wykonanie ćwiczenia można uzyskać: 5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; lub 0 punktów na 

podstawie oceny: 

(a) przygotowania studenta/-tki do ćwiczenia (opracowanie zagadnień do ćwiczenia, 

minimum 60% sumy możliwych punktów), 

(b) wykonania ćwiczenia i opracowania protokołu, 

(c) jedna z powyższych ocen na 0 punktów oznacza 0 punktów za ćwiczenie, w 

pozostałych przypadkach uzyskuje się średnią z (a) i (b). 

3. Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki zaliczy student, który zgromadził co najmniej 40% 

sumy możliwych do uzyskania w czasie ćwiczeń laboratoryjnych punktów oraz opuścił nie 

więcej niż jedno ćwiczenie. 

4. Zaliczenie ćwiczeń, w przypadku zgromadzenia przez studenta podczas ćwiczeń liczby 

punktów mniejszej niż wspomniane 40%, wymaga zaliczenia pisemnego sprawdzianu z 

całości materiału objętego ćwiczeniami. Próg jego zaliczenia wynosi 60% sumy możliwych 

do uzyskania na sprawdzianie punktów. Student ma prawo do jednokrotnego poprawienia 

tego sprawdzianu. 

5. Po każdym sprawdzianie następuje omówienie wyników. 

II. Zaliczanie wykładów 

1. Po zaliczeniu ćwiczeń z biofizyki studenci przystępują do zaliczenia wykładów z tego 

przedmiotu. 

2. Zaliczenie wykładów odbywa się w formie sprawdzianu testowego z materiału 

wykładowego. Próg jego zaliczenia wynosi 60% sumy możliwych do uzyskania na 

sprawdzianie punktów. Osoby, które nie zaliczą sprawdzianu w pierwszym terminie mają 

prawo do dwóch terminów poprawkowych. Sprawdziany odbywają się w terminach 

uzgodnionych z zainteresowanymi studentami. 

3. Po każdym pisemnym sprawdzianie następuje omówienie wyników, wyjaśnienie wątpli-

wości studentów dotyczących merytorycznej strony pytań, kryteriów ich oceniania. 

III. Zaliczenie przedmiotu 

1. Ocena wpisywana do indeksu jako zaliczenie przedmiotu jest średnią ważoną z 

końcowych ocen uzyskach podczas zaliczania ćwiczeń (waga 2/3) i wykładów (waga 1/3) i 

jest obliczana wg schematu: 

≥ 60% i ≤ 68% dst, 

> 68% i ≤ 76% dst+, 

> 76% i ≤ 84% db, 

> 84% i ≤ 92% db+, 

> 92 % bdb. 

2. Student, który nie uzyskał zaliczenia ćwiczeń lub wykładów na wyżej opisanych 

zasadach otrzymuje ocenę niedostateczną w pierwszym terminie zaliczenia przedmiotu. 

Student taki ma prawo do napisania sprawdzianu testowego z całości materiału objętego 

ćwiczeniami i wykładami. Próg jego zaliczenia wynosi 60% sumy możliwych do uzyskania 

na sprawdzianie punktów. Student ma prawo do jednokrotnego poprawienia tego 

sprawdzianu. Ocena, jaką uzyska w tym przypadku student obliczana jest wg schematu 

podanego w p.1. III. części niniejszego regulaminu. 

3. Studentowi, który nie uzyskał zaliczenia przedmiotu i wykorzystał możliwości 

przewidziane w częściach I, II i p.2 części III niniejszego regulaminu, przysługuje prawo 
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odwołania się do kierownika Katedry Biofizyki na zasadach opisanych w Regulaminie 

studiów. 

Literatura 

podstawowa 

„Biofizyka – podręcznik dla studentów” pod red. F. Jaroszyka, wydanie II, PZWL, 

Warszawa 2008, 

„Podstawy biofizyki (podręcznik dla studentów medycyny)” pod red. A. Pilawski, PZWL, 

Warszawa 1985. 

„Wybrane ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki” – pod red. P. Piskunowicza i M. Tuliszki, 

Wydawnictwo Uczelniane UMP, Poznań 2007. 

Literatura 

uzupełniająca 

„Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami” po red. Z. Jóźwiak i G. Bartosz, 

PWN, Warszawa 2005 

„Intermediate Physics for Medicine and Biology”, R.K. Hobbie, B.J. Roth, Forth Ed., 

Springer 2007 

Przedmiotowe 

efekty kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie od 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 Zna prawidłową budowę i funkcję komórek . K_W01 
M2_W01 

M2_W02 

P_W02 
Rozumie funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego 

i nerwowego. 
K_W03 

M2_W01 

M2_W02 

P_W03 

Rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych oraz 

metod pomiarowych stosowanych w diagnostyce 

laboratoryjnej. 

K_W08 
M2_W01 

M2_W07 

P_W04 

Rozumie mechanizmy przemian chemicznych oraz relacje 

między zjawiskami i parametrami fizykochemicznymi 

w aspekcie metod analitycznych. 

K_W10 M2_W01 

P_W05 
Zna definicje i metody oceny precyzji, dokładności, czułości 

metod pomiarowych. 
K_W12 

M2_W05 

M2_W07 

P_W06 
Rozumie zasady funkcjonowania aparatury stosowanej 

w medycynie laboratoryjnej. 
K_W16 M2_W07 

P_W07 Zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej. K_W17 

M2_W08 

M2_W09 

M2_W10 

M2_W11 

M2_W12 

P_W08 
Zna metody opracowania wyników i oceny ich wartości 

diagnostycznej. 
K_W40 M2_W03 

P_W09 Zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych. K_W41 M2_W03 

P_W10 
Zna zasady komputeryzacji laboratorium i działania 

laboratoryjnego systemu informatycznego. 
K_W44 

M2_W08 

M2_W09 

M2_W11 

M2_W12 

P_U01 

Potrafi wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ 

czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku (w tym, 

konieczność powtórzenia badania). 

K_U01 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U07 

P_U02 

Potrafi kalibrować sprzęt pomiarowy, ocenić jakość 

analityczną oraz opracować i interpretować wyniki analiz 

przydatnych w diagnostyce laboratoryjnej. 

K_U11 

M2_U02 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U03 Potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym. K_U12 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U07 

M2_U08 
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P_U04 
Potrafi mierzyć, interpretować i opisywać właściwości 

fizykochemiczne badanych substancji. 
K_U33 

M2_U01 

M2_ U02 

M2_ U08 

P_U05 
Potrafi posługiwać się laboratoryjnym systemem 

informatycznym. 
K_U36 

M2_U02 

M2_U06 

P_U06 
Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań 

badawczych. 
K_U38 M2_U08 

P_U07 
Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań 

naukowych i własnych obserwacji. 
K_U39 M2_U08 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

P_K03 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania. 
K_K03 

M2_K03 

M2_K05 

P_K04 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia 

i współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

P_K05 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 7 x 2 h 

1 x 1 h 

15 h 

udział w ćwiczeniach 13 x 2 i 1/3 30 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń 15 x 3 h 45 h 

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 3 x 7 h 21 h 

przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 2 x 10 h 20 h 

Łączny nakład pracy studenta  131 h 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  45 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
75 h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące 

Podsumowujące 

 

P_W01 
wejściówka, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 
zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie przedmiotu 

P_W02 
wejściówka, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 
zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie przedmiotu 

P_W03 

wejściówka, obserwacja pracy studenta 

w czasie ćwiczeń, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 

zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie przedmiotu 

P_W04 

wejściówka, obserwacja pracy studenta 

w czasie ćwiczeń, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 

zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie przedmiotu 

P_W04 

wejściówka, obserwacja pracy studenta 

w czasie ćwiczeń, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 

zaliczenie ćwiczeń  
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P_W06 

wejściówka, obserwacja pracy studenta 

w czasie ćwiczeń, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 

zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie przedmiotu 

P_W07 

obserwacja pracy studenta w czasie 

ćwiczeń, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 

 

P_W08 

obserwacja pracy studenta w czasie 

ćwiczeń, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 

 

P_W09 

obserwacja pracy studenta w czasie 

ćwiczeń, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 

 

P_W10 

obserwacja pracy studenta w czasie 

ćwiczeń, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 

 

P_U01 

obserwacja pracy studenta w czasie 

ćwiczeń, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 

 

P_U02 

obserwacja pracy studenta w czasie 

ćwiczeń, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 

 

P_U03 
obserwacja pracy studenta w czasie 

ćwiczeń 
 

P_U04 

obserwacja pracy studenta w czasie 

ćwiczeń, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 

 

P_U05 

obserwacja pracy studenta w czasie 

ćwiczeń, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 

 

P_U06 
obserwacja pracy studenta w czasie 

ćwiczeń 
 

P_U07 

obserwacja pracy studenta w czasie 

ćwiczeń, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 

 

P_K01 

wejściówka, obserwacja pracy studenta 

w czasie ćwiczeń, opracowanie protokołu 

i dyskusja wyników 

zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie przedmiotu 

P_K02 
obserwacja pracy studenta w czasie 

ćwiczeń 
 

P_K03 
obserwacja pracy studenta w czasie 

ćwiczeń 
 

P_K04 
obserwacja pracy studenta w czasie 

ćwiczeń 
 

P_K05 
wejściówka, obserwacja pracy studenta 

w czasie ćwiczeń, opracowanie protokołu  
zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie przedmiotu 

Data opracowania 

programu 
10 marzec 2015 r. Program opracował 

Prof. dr hab. Leszek Kubisz 

dr Piotr Piskunowicz 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Biologia z genetyką 
Kod przedmiotu/ 

Modułu 
MK_04 Punkty ECTS 5 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład  

Biologii i Parazytologii 

Lekarskiej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

dr hab.  

Elżbieta Wandurska – Nowak 
email: ewandur@ump.edu.pl 

tel. 61 854 62 44 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

I 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

16 

ćwiczenia 

4 

seminaria  

40 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 

Poznanie najważniejszych zagadnień z zakresu genetyki człowieka oraz wybranych chorób 

uwarunkowanych genetycznie. Uzyskanie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień biologii. 

Nabycie umiejętności posługiwania się mikroskopem optycznym. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Współdziałanie genów. Dziedziczenie poligenowe. Organizacja genomów: genom człowieka 

i genetyczny polimorfizm populacji ludzkiej. Regulacja ekspresji genów. Genetyka rozwoju: 

genetyczne aspekty procesu różnicowania komórek, geny homeotyczne, geny Pax i ich 

mutacje (aniridia, zespół Waardenburga). Zmienność organizmów. Podział mutacji: mutacje 

genowe (tranzycje, transwersje, delecje, insercje) i mutacje chromosomowe (strukturalne i 

liczbowe). Przyczyny mutacji: błędy replikacyjne, mutageny fizyczne i chemiczne. Skutki 

mutacji. Dziedziczenie recesywne i dominujące. Choroby wywołane mutacjami w 

mitochondrialnym DNA człowieka: zespół Lebera, zespół Leigha, miopatie. Mutacje 

dynamiczne w genomie człowieka oraz choroby wywołane tymi mutacjami: dystrofia 

miotoniczna, choroba Huntingtona, zespół łamliwego chromosomu X. Determinacja płci u 

ludzi. Choroby genetyczne człowieka sprzężone z płcią: hemofilia, dystrofia mięśniowa 

Duchenne’a, daltonizm. Chromosomowe mutacje strukturalne i liczbowe występujące u 

ludzi: chromosom Filadelfia, chłoniak Burkitta, zespół kociego krzyku, zespół Downa, zespół 

Edwardsa, zespół Pataua, zespół Turnera, zespół Klinefeltera. Jednogenowe choroby 

genetyczne człowieka: mukowiscydoza, anemia sierpowata, fenyloketonuria, albinizm, 

alkaptonuria. 

Ćwiczenia  

Nauka mikroskopowania. 

Seminaria 

Elementy organizacji i funkcjonowania żywej materii na przykładzie komórek, tkanek  

i narządów. Interakcje międzygatunkowe w ekosystemie. Biologiczne zanieczyszczenia 

środowiska (hydrosfery i litosfery). Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka 

(zanieczyszczenia żywności, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, promieniowanie 

UV, promieniowanie jonizujące, hałas, wibracje). Organizmy transgeniczne. 

Farmakogenetyka i ekogenetyka. Immunogenetyka  

i genetyczne aspekty odporności. Proces starzenia się organizmów. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykłady: 16 godzin (2 godziny tygodniowo przez 8 tygodni). 

Seminaria prowadzone przez asystentów: 26 godzin (2 godziny tygodniowo przez 13 

tygodni). 

Seminaria przygotowane i przedstawione przez studentów w formie prezentacji 

multimedialnych: 14 godzin (2 godziny tygodniowo przez 7 tygodni). 

Ćwiczenia laboratoryjne: 4 godziny (4 godziny tygodniowo przez 1 tydzień). 

mailto:ewandur@ump.edu.pl
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Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Dwa cząstkowe sprawdziany testowe z zakresu seminariów. 

Ocena opracowania wybranych tematów na podstawie przygotowanych  

i przedstawionych prezentacji multimedialnych. 

Pisemny egzamin testowy z genetyki – zaliczony od 65% prawidłowych odpowiedzi. 

Literatura 

podstawowa 

 

Drewa G., Ferenc T. (red.) – Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo 

Medyczne Urban i Partner, Wrocław 2007 (wyd. II). 

Siemiński M. – Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007. 

Materiały umieszczone na stronie internetowej Katedry. 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Passarge E. – Genetyka. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2004. 

Bal J. (red.) – Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 (wyd. II). 

Bradley J., Johnson D., Pober B. – Genetyka medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2009. 

Winter P., Hickey G., Fletcher H. – Genetyka. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2009 (wyd. II). 

Przedmiotowe 

efekty kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna prawidłową budowę i funkcję komórek, tkanek 

 i narządów oraz rozumie współzależności ich budowy  

i funkcji. 

K_W01 
M2_W02 

M2_W01 

P_W02 Ma podstawową wiedzę na temat procesu starzenia się. K_W02 
M2_W02 

M2_W01 

P_W03 
Ma wiedzę na temat struktury i funkcji genów człowieka, 

mechanizmów dziedziczenia i zaburzeń genetycznych. 
K_W07 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W10 

P_W04 
Rozumie molekularne podstawy polimorfizmu 

genetycznego. 
K_W34 

M2_W03 

M2_W07 

P_U01 Potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym. K_U12 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U07 

M2_U08 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 8 x 2 h 16 h 

udział w ćwiczeniach 2 x 2 h 4 h 

udział w seminariach 20 x 2 h 40 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  2 h 

przygotowanie do seminariów  20 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 15 h 30 h 

przygotowanie do egzaminu   30 h 

Łączny nakład pracy studenta  142 h 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
Liczba godzin Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
66 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 
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Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 
Obserwacja pracy studenta, ocena zdolności do 

samodzielnej pracy. 

Ocena opracowania tematu na podstawie 

przygotowanej i przedstawionej 

prezentacji multimedialnej. 

P_W02 
Obserwacja pracy studenta, ocena zdolności do 

samodzielnej pracy. 

Ocena opracowania tematu na podstawie 

przygotowanej i przedstawionej 

prezentacji multimedialnej. 

P_W03  Pisemny egzamin testowy. 

P_W04  Pisemny egzamin testowy 

P_U01 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy. 
 

Data opracowania 

programu 
25.05.2012 

Program opracowała 
dr hab. Elżbieta Wandurska-Nowak 
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Wydział Farmaceutyczny 

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Chemia analityczna 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_11 

Punkty 

ECTS 
7 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład  

Chemii Nieorganicznej 

 i Analitycznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Zenon J. Kokot 
email: zjk@ump.edu.pl 

tel. 61-854-66-10 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

II 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

10 

ćwiczenia 

50 

seminaria  

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel 

kształcenia 

Po zaliczeniu zajęć student powinien: (i) znać zasady pracy oraz bezpieczeństwa  

w laboratorium chemicznym (ii) posiadać znajomość podstawowego sprzętu oraz 

technik laboratoryjnych stosowanych w analizie klasycznej ilościowej (iii) posiadać 

praktyczną umiejętność przeprowadzania oznaczeń ilościowych substancji prostych  

i złożonych (iv)  mieć świadomość, że ćwiczenia laboratoryjne z chemii ilościowej 

modelują sytuacje  problemowe zbliżone do występujących w laboratorium  

analitycznym. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Charakterystyka pojęcia analityka. Zadania i podział metod analitycznych. Rodzaje  

i źródła błędów w analizie ilościowej. Pojęcie procedury i metody analitycznej. Rodzaje 

i zasady pobierania próbek do analizy. Metody przygotowania próbki do analizy –

wyodrębnianie z matrycy, rozdzielanie składników. Klasyczne metody analizy 

ilościowej - definicja, zadania i podział. Analiza wagowa, analiza objętościowa: 

alkacymetria, redoksymetria, argentometria, kompleksometria  

i kompleksonometria. Podstawy statystycznej oceny błędów analizy. Walidacja metod 

analitycznych. 

Ćwiczenia  

Analiza wagowa- praktyczne wykonanie oznaczenia. Analiza objętościowa. 

Przygotowanie roztworów mianowanych. Praktyczne wykonanie oznaczeń: 

alkacymetrycznych, redoksymetrycznych, precypitometrycznych oraz 

kompleksonometrycznych. 

Inne 

Obliczenia rachunkowe dotyczące (i) stężenia roztworu z uwzględnieniem różnych 

jednostek (ii) analizy śladów (iii) analizy wagowej (iv) analizy objętościowej - 

alkacymetrii, redoksymetria, precypitometrii, kompleksometrii (v) pH roztworów 

buforowych. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia -  praktyczne wykonywanie analiz. W ramach ćwiczeń 5 godzin 

przeznaczonych na obliczenia rachunkowe. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Cztery kolokwia w formie pisemnej oraz jedno ze stechiometrii z możliwością 

dwukrotnego poprawiania. Egzamin końcowy w formie pisemnej.  

Literatura 

podstawowa 

Lipiec T, Szmal Z.S. Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL  

W-wa 1998   

Cygański A. Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, W-wa, 1999 

Kocjan R. Chemia analityczna, t. 1 WL PZWL, W-wa 2002 

mailto:zjk@ump.edu.pl
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Literatura 

uzupełniająca 

Minczewski J., Marczenko Z. Chemia analityczna, t. 1 i 2. WN PWN, W-wa 2008  

Skoog D.A. przekł. zbior. pod red. A. Hulanickiego Podstawy chemii analitycznej, t.1, 

WN PWN, W-wa 2006 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna podstawy teoretyczne i metodyczne klasycznych 

(chemicznych) metod analitycznych.  

    K_W10 

K_W11 

K_W12 

K_W13 

K_W40 

M2_W03 

M2_W04 

M2_W05 

M2_W07 

M2_W08 

P_W02 
Zna definicje i metody oceny precyzji, dokładności, 

swoistości, czułości  i liniowości metod analitycznych 

oraz zasady kontroli ich jakości. 

P_W03 Rozumie pojęcie metody definitywnej, referencyjnej 

 i wpływ czynników interferujących. 

P_W04 
Zna statystyczne podstawy walidacji metod 

analitycznych i analizy wyników badań 

laboratoryjnych, metody opracowywania wyników. 

P_U01 

Potrafi stosować instrumentalne metody analityczne  

w medycznej diagnostyce laboratoryjnej, ocenić ich 

wiarygodność oraz sformułować wynikające  

z oznaczeń wnioski. 

K_U07 

K_U11 

K_U39 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U11 

P_K01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych 

osób, umie współpracować w grupie. Potrafi określić 

priorytety służące realizacji zadań własnych i w grupie. 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo  własne, otoczenia  

i współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

Bilans 

nakładu 

pracy 

studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 10 x 1 h 10 h 

udział w ćwiczeniach 
14x3,5h 

1x4,5h 
50 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń 15 x 3h 45 h 

przygotowanie do kolokwiów   5 x 15h 75 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 30h 30 h 

Łączny nakład pracy studenta  210 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
95 h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W04 

P_U01 
Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć. Kolokwium. Egzamin końcowy. 

P_K01-P_K02 Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć  

Data 

opracowania  
26.02.2013 Program opracował Prof. dr hab. Z. Kokot 
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Wydział Farmaceutyczny 

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Chemia fizyczna 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_12 
Punkty 

ECTS 
7 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Farmacji Fizycznej 

 i Farmakokinetyki 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Maria Chrzanowska 
email: mchrzan@ump.edu.pl 

tel. 618546436 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

I i II 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

15 

ćwiczenia 

30 

seminaria  

15 

Obszar 

nauczania 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 

Nabycie umiejętności rozumienia mechanizmów przemian chemicznych, pomiaru lub 

wyznaczania wielkości fizycznych, interpretacji i opisu właściwości 

fizykochemicznych, rozumienia relacji między wielkościami fizykochemicznymi  

w aspekcie metod analitycznych, posługiwanie się wielkościami fizykochemicznymi 

w diagnostyce laboratoryjnej. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Wielkości fizyczne; podstawy termodynamiki i kinetyki chemicznej; mechanizmy 

katalizy; elementy spektroskopii; elementy mechaniki kwantowej; 

promieniotwórczość. 

Ćwiczenia 

Wyznaczanie ruchliwości i masy molowej frakcji białka metodą elektroforezy żelowej 

oraz ładunku koloidu metodą elektroforezy swobodnej. Wyznaczanie masy molowej i 

współczynnika izotonicznego van’t Hoffa metodą pomiaru ciśnienia osmotycznego. 

Pomiar współczynnika podziału olej-woda dla kwasu benzoesowego. Pomiar pKa 

kwasu octowego metodą miareczkowania potencjometrycznego oraz wyznaczanie 

iloczynu rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych soli srebra metodą 

potencjometryczną przy użyciu elektrody jonoselektywnej. 

Wyznaczanie stałej szybkości oraz parametrów termodynamicznych reakcji solwolizy 

ipronalu. 

Adsorpcja paracetamolu na węglu aktywnym. Wyznaczanie punktu izoelektrycznego 

żelatyny metodą wiskozymetryczną. 

Seminaria rachunkowe 

Właściwości gazów. Właściwości cieczy. Termodynamika. Równowagi fazowe  

w układach jednoskładnikowych i równowagi w fazie gazowej. Równowagi fazowe  

w układach jedno- i wielofazowych, dwu- i wieloskładnikowych. Właściwości 

roztworów. Równowagi jonowe, pH środowiska i jego wpływ na wchłanianie leków. 

Koloidy i zjawiska powierzchniowe. Elektroliza, przewodnictwo i liczby przenoszenia. 

Ogniwa galwaniczne. Kinetyka. Wielkości fizyczne w analityce medycznej. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne poprzedzone każdorazowo sprawdzianem 

pisemnym, dyskusja w trakcie ćwiczeń i omówienie uzyskanych wyników ze 

szczególnym uwzględnieniem wniosków wynikających z każdego ćwiczenia, które 

studenci wpisują do protokołu, seminaria rachunkowe poprzedzone wprowadzeniem 

teoretycznym i aktywne liczenie zadań z interpretacją wyników. 

 

 

mailto:mchrzan@ump.edu.pl
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Forma  

i warunki 

zaliczenia 

W I semestrze student jest zobowiązany zaliczyć dwa sprawdziany pisemne 

obejmujące termodynamikę oraz kinetykę. Zaliczenie sprawdzianów jest warunkiem 

dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych w II semestrze. Studenci są oceniani na 

każdym ćwiczeniu z obowiązującego materiału, praktycznego wykonania ćwiczenia 

oraz sposobu przedstawienia wyników w formie protokołu. Studenci są zobowiązani 

zaliczyć seminaria rachunkowe w formie sprawdzianu pisemnego. 

Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu/pytania otwarte i obejmuje materiał 

wykładowy, seminaryjny oraz ćwiczeniowy. 

Studenci mają do wyboru trzy pierwsze terminy uzgadniane ze starostą. 

Literatura 

podstawowa 

 

Hermann T.W. Chemia Fizyczna. Podręcznik dla studentów farmacji i analityki 

medycznej. PZWL, Warszawa 2007 

Atkins P.W. Podstawy chemii fizycznej. WN PWN, Warszawa 2009 

Uchman G., Hermann T.W. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla 

studentów farmacji i analityki medycznej. Wyd. Uczeln. AMiKM, Poznań, 2002 

Literatura 

uzupełniająca 

Atkins P. Paula J. Elements of Physical Chemistry, 2005 

Pigoń K., Ruziewicz Z. Chemia fizyczna. T.1 i 2. PWN, Warszawa 2005 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

K_W01 

Rozumie mechanizmy przemian chemicznych oraz 

relacje między zjawiskami i parametrami 

fizykochemicznymi w aspekcie metod 

analitycznych. 

K_W10 M2_W01 

K_U01 
Potrafi mierzyć, interpretować i opisywać 

właściwości fizykochemiczne badanych substancji. 
K_U33 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U08 

K_K01 

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące 

realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania. 

K_K03 
M2_K03 

M2_K05 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem   

akademickim  

  

udział w wykładach 7x2 h i 1x1h 15 h 

udział w ćwiczeniach 7 x 4 h i 1x2 h 30 h 

udział w seminariach 15 x 1 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń 7x 5h i 1x5h 40 h 

przygotowanie do seminariów 15 x 2 h 30 h 

przygotowanie do kolokwiów   3 x 5 h 15 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 30 h 30 h 

Łączny nakład pracy studenta  175 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
Liczba godzin Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
115 h 4 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 



42 

 

K_W01 

K_U01 

K_K01 

Dwa sprawdziany pisemne z wykładów. 

Sprawdzanie wiedzy przed każdym ćwiczeniem. 

Sprawdzanie indywidualnego opracowania 

protokołu z każdego ćwiczenia i jego zaliczenie. 

Sprawdzian z seminariów rachunkowych. 

Egzamin pisemny. 

Data 

opracowania  
25. 05. 2012 r. Program opracował:  

dr hab. n. farm. Maria 

Chrzanowska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Chemia ogólna  

i nieorganiczna 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_13 

Punkty 

ECTS 
7 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Chemii Ogólnej 

 i Nieorganicznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Zenon J. Kokot 
email: zjk@ump.edu.pl 

tel. 61-854-66-10 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

I  
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

30 

ćwiczenia 

30 

seminaria  

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 

Pogłębienie znajomości podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej oraz opanowanie 

podstaw teoretycznych i praktycznej umiejętności wykonywania analiz jakościowych 

substancji pojedynczych oraz złożonych. 

Po zaliczeniu zajęć student powinien: (i) znać zasady pracy oraz bezpieczeństwa  

w laboratorium chemicznym (ii) posiadać znajomość podstawowego sprzętu oraz 

technik laboratoryjnych stosowanych w analizie klasycznej jakościowej (iii) posiadać 

praktyczną umiejętność przeprowadzania identyfikacji substancji prostych i złożonych 

(iv) mieć świadomość, że ćwiczenia laboratoryjne z chemii jakościowej modelują 

sytuacje  problemowe zbliżone do występujących w laboratorium  analitycznym. 

Treści 

programowe  

 

Wykłady  

Podstawy chemii kwantowej – budowa atomu i cząsteczki. Promieniotwórczość – 

wykorzystanie w terapii i diagnostyce. Izotopy promieniotwórcze – zastosowanie. 

Rodzaje i mechanizmy tworzenia wiązań. Stany skupienia materii - mechanizmy 

oddziaływań międzycząsteczkowych w różnych stanach skupienia. Rodzaje  

i właściwości roztworów – rzeczywistych, koloidalnych i zawiesin. Procesy utleniania 

i redukcji. Teorie elektrolitów. Podział, właściwości i nomenklatura związków 

nieorganicznych. Podział i właściwości związków kompleksowych. Właściwości 

fizyczne i chemiczne wybranych pierwiastków, ze szczególnym uwzględnieniem 

zastosowania praktycznego i znaczenia w  organizmach żywych. Najważniejsze 

związki o znaczeniu biologicznym. Jednostki chorobowe wywoływane brakiem lub 

nadmiarem określonych pierwiastków w organizmie. 

Ćwiczenia  

Pojęcie i metody klasycznej analizy jakościowej. Metody identyfikacji substancji 

nieorganicznych pojedynczych oraz złożonych w roztworach i stałym stanie skupienia. 

Inne 

Obliczenia rachunkowe dotyczące (i) stężenia roztworów z uwzględnieniem różnych 

jednostek (ii) procesów zachodzących w roztworach (iii) wykładnika stężenia jonów 

wodorowych (iv) reakcji utleniania i redukcji.  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia obejmujące praktyczną identyfikację kationów , anionów oraz 

substancji w stałym stanie skupienia. Obliczenia stechiometryczne.  

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Obecność oraz wykonanie i zaliczenie praktyczne analiz.  

Zaliczenie dwóch kolokwiów w formie pisemnej – możliwość dwóch terminów 

poprawkowych.  W przypadku niezaliczenia w/w kolokwiów obowiązuje kolokwium 

wyjściowe.Terminy egzaminu są uzgadniane ze studentami po zakończeniu zajęć 

praktycznych – studenci mają do wyboru cztery terminy egzaminu. 

mailto:zjk@ump.edu.pl
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Literatura 

podstawowa 

Jones L., Atkins P.: Chemia ogólna. Tom 1. Cząsteczki, materia, reakcje. 

Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2004 /dodruk 2009/ Wyd. 1  

Jones L., Atkins P.: Chemia ogólna. Tom 2. Cząsteczki, materia, reakcje. 

Wydawnictwo   Naukowe PWN Warszawa 2004 /dodruk 2009/ Wyd. 1 

Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, Warszawa 2010 

Literatura 

uzupełniająca 

Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna. Tom 1. Podstawy teoretyczne i 

analiza jakościowa. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001 /dodruk 2010/ 

Wyd. 9. 

Piękoś R. Chemiczna analiza jakościowa. AMG Gdańsk 2005 

Cox P.A. Chemia nieorganiczna. PWN W-wa 2006 

Kędryna T. Chemia ogólna z elementami biochemii. Zamkor Kraków 2006 

Gałasiński W. Chemia medyczna. PZWL W-wa 2004 

Pajdowski L. Chemia ogólna. PWN W-wa 1997 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Rozumie relacje między strukturą związków 

chemicznych a reakcjami zachodzącymi  

w organizmie człowieka. K_W09 

K_W10 
M2_W01 

P_W02 

Rozumie mechanizmy przemian chemicznych oraz 

relacje między zjawiskami i parametrami 

fizykochemicznymi  w aspekcie metod analitycznych. 

P_U01 
Potrafi mierzyć, interpretować i opisywać 

właściwości fizykochemiczne badanych substancji. 
K_U33 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U08 

P_U02 Potrafi posługiwać się odczynnikami chemicznymi. K_U32 M2_U02 

P_K01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych 

osób. 

K_K01 
M2_K01 

M2_K02 

P_K02 
Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne 

role. 
K_K02 

M2_K04 

M2_K06 

P_K03 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo  własne, otoczenia 

i współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 15 x 2 h 30 h 

udział w ćwiczeniach 10 x 3 h 30 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń 10 x 3h 30 h 

przygotowanie do kolokwiów   5 x 10h 50 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 60h 60 h 

Łączny nakład pracy studenta  200 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 
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Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
60 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W02 

P_U01-P_U02 

P_K01-P_K03 

Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć. 

Dwa kolokwia. 

Egzamin praktyczny. 

Egzamin teoretyczny w formie 

pisemnej. 

Data 

opracowania 

programu 

26.02.2013 Program opracował Prof. dr hab. Z. Kokot 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Chemia organiczna 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_14 

Punkty 

ECTS 
7 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Chemii Organicznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

Dr hab.  

Marek K. Bernard 
email: mbernard@ump.edu.pl 

tel. 61 854 66 75 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

I i II 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

30 

ćwiczenia 

30 

seminaria  

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 
Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat struktury i reaktywności związków 

organicznych, co stanowi bazę do zrozumienia procesów biochemicznych 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Wzory związków organicznych; kwantowa teoria budowy cząsteczek organicznych; 

rodzaje oddziaływań międzycząsteczkowych; związki z wiązaniami wielokrotnymi: 

koniugacja, delokalizacja i aromatyczność; kwasowość i zasadowość związków 

organicznych; podstawy stereochemii: izomeria konstytucyjna, analiza 

konformacyjna, izomeria geometryczna, chiralność; podstawy mechanizmów reakcji: 

substytucja nukleofilowa i elektrofilowa, addycja, eliminacja, reakcje red-oks, reakcje 

związków karbonylowych; związki heterocykliczne; wybrane związki naturalne: 

lipidy, węglowodany, aminokwasy i białka, kwasy nukleinowe. 

Ćwiczenia  

Zapoznanie się z sprzętem laboratoryjnym i czynnościami laboratoryjnymi, podstawy 

syntezy i analizy związków organicznych, rozdział mieszanin związków i ich 

oczyszczanie. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Zajęcia odbywają się w formie multimedialnych wykładów w semestrze I na roku 

pierwszym. Wykłady poprzedzają zajęcia praktyczne, które z kolei odbywają się w 

formie ćwiczeń praktycznych w semestrze II. Ćwiczenia praktyczne obejmują 

zapoznanie się z aparaturą laboratoryjną i czynnościami laboratoryjnymi oraz 

wykonanie jednej prostej syntezy organicznej i dwóch analiz związków organicznych. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie oceny umiejętności praktycznych studenta oraz 

kolokwiów dotyczących teoretycznej wiedzy na temat czynności laboratoryjnych 

 i metod analizy związków organicznych. 

Przedmiot kończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej przekazanej na wykładach. 

Literatura 

podstawowa 

Chemia Organiczna, John McMurry, wyd. polskie 2 lub 1, PWN 2005 lub 2000, 

Chemia Organiczna, J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, PWN 2009-10 

Ćwiczenia z chemii organicznej. Skrypt dla studentów Oddziału Analityki 

Medycznej, Wrzeciono U., AM Poznań 1992 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

 efektów 

kształcenia 

P_W01 

Potrafi rozwiązać proste problemy dotyczące 

struktury (w tym stereochemii) i reaktywności 

związków organicznych. 

K_W09 M2_W01 

mailto:mbernard@ump.edu.pl
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P_W02 

Rozumie zależność między reakcjami organicznymi  

i procesami biochemicznymi zachodzącymi  

w organizmie ludzkim. 

K_W09 

P_W03 

Zna budowę i rolę najważniejszych związków 

naturalnych jak lipidy, węglowodany, białka i kwasy 

nukleinowe. 

K_W06 

P_U01 Potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym. 
K_U32 

K_U33 

M2_U02 

M2_U01 

M2_U08 

P_U02 Potrafi wykonać prostą syntezę organiczną. K_U32 M2_U02 

P_U03 

Potrafi rozdzielić za pomocą metod fizycznych 

proste mieszaniny związków organicznych, oczyścić 

te związki i dokonać weryfikacji ich czystości. 

K_U32 M2_U02 

P_U04 Potrafi zidentyfikować proste związki organiczne za 

pomocą reakcji chemicznych. 
K_U33 

M2_U02 

M2_U01 

M2_U08 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem   

akademickim  
  

udział w wykładach 15 x 2 h 30 h 

udział w ćwiczeniach 6 x 5 h 30 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń 15 x3 h 45 h 

przygotowanie do kolokwiów   5 x 5 h 25 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 30 h 30 h 

Łączny nakład pracy studenta  160 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
Liczba godzin Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

 o charakterze praktycznym  
75 h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01–P_W03  
Końcowy egzamin teoretyczny 

(ustny). 

P_U01–P_U03 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy, 

cząstkowe kolokwia sprawdzające umiejętność 

łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną. 

 

Data 

opracowania 

programu 

24.05.2012 Program opracował Dr hab. Marek K. Bernard 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu /  

modułu 

Język łaciński 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_21 
Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 
Studium Języków Obcych 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

Mgr Tadeusz Jurek 
email: tjurek@umed.poznan.pl 

tel.61-854-74-34 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

I i II 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

60 

seminaria  

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel 

kształcenia 

Zapoznanie studentów z podstawami języka łacińskiego: 

- wprowadzenie i ćwiczenie terminologii farmaceutycznej i ogólnej medycznej; 

- przyswojenie nazw recepturowych; 

- przyswojenie materiału gramatycznego, niezbędnego do realizowania powyższych 

zadań. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia  

Alfabet, wymowa, iloczas, akcent. 

Indicativus, imperativus, infinitivus praesentis activi . 

Orzeczenie złożone. Deklinacja I, wraz z wyjątkami, rzeczowniki I  deklinacji 

pochodzenia greckiego. Szyk wyrazów w zdaniu łacińskim.  Tekst: 

„In apotheca”. 

Deklinacja II. Rzeczowniki i przymiotniki rodzaju męskiego i nijakiego. 

Rzeczowniki II deklinacji pochodzenia greckiego. Wyjątki rodzajowe. Tekst : 

„De remediis”. 

Strona bierna.  

Przyimki łączące się z biernikiem i z narzędnikiem.  

Deklinacja III- typ spółgłoskowy. Rodzaj męski  „Varia”. 

Deklinacja III. Rodzaj żeński. „De solutionibus”. 

Deklinacja III. Rodzaj nijaki. „De seminibus”. 

Deklinacja III. Typ samogłoskowy. „Varia”. 

Deklinacja III. Typ mieszany. „De gastre et gastris morbis”. 

Deklinacja III. Nieregularności w odmianie niektórych rzeczowników tej deklinacji. „De 

pulmonibus et pulmonum morbis”. 

Przymiotniki deklinacji III. „De aquis mineralibus”. 

Participium praesentis activi. Participium perfecti passiva. „De acidis”. 

Deklinacja IV. „De fructibus”. 

Deklinacja V. „De speciebus”. 

Zaimek względny. 

Liczebniki .  

Gerundium.  „De ligamentis et articulationibus thoracis”. 

Stopniowanie przymiotników (regularne, ze zmianą tematu, przez opisanie, niezupełne).  

Przysłówki. Tworzenie i stopniowanie. „Varia”. 

Coniunctivus czterech koniugacji oraz czasownika posiłkowego „być”.  

Zaimki osobowe, zwrotne, wskazujące, pytające, nieokreślone, przeczące. 

Recepta. Forma recepty i jej części składowe. 

Ważniejsze skróty recepturowe. 

Nazwy łacińskie środków leczniczych. 

Teksty utrwalające, o tematyce farmaceutycznej, np. „De pulveribus”, „Partes formulae 

remediorum compositae”. 

mailto:tjurek@umed.poznan.pl
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Podstawowe wiadomości z języka greckiego. 

Test podsumowujący. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metoda gramatyczno – tłumaczeniowa, kognitywna, bezpośrednia. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest opanowanie przez studenta w stopniu co najmniej 

dostatecznym materiału objętego nauczaniem, oraz regularne uczęszczanie na zajęcia. 

Sprawdziany są przeprowadzane  po przerobieniu pewnej części materiału, przeważnie  

w formie kartkówek, krótkich testów mających na celu sprawdzenie opanowania 

przerobionego materiału. Wciągu roku przeprowadza się trzy sprawdziany i test 

końcowy. 

Literatura 

podstawowa 

 Sabina Filipczak – Nowicka „Lingua Latina ad usum pharmaciae studentium” PZWL 

1997 

Literatura 

uzupełniająca 

W. Fałdrowicz, Z. Grech – Żmijewska „Lingua Latina pro usu Medici” 2004 

Słownik medyczny łacińsko – polski i polsko - łaciński 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 Zna podstawowe wiadomości gramatyczne.   

P_W02  Potrafi samodzielnie napisać i przetłumaczyć receptę.   

P_W03  Rozumie łacińskie teksty farmaceutyczne.   

P_U01 
Wykazuje umiejętności spójnego, logicznego myślenia 

w zakresie przerobionego materiału. 
K_U41 M2_U15 

Bilans 

nakładu 

pracy 

studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach 30 x 2 h 60 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń 15 x1 h 15 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 3 h 6 h 

Łączny nakład pracy studenta  81 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
75 h 3 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-

P_W03 

P_U01 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.  

Ocena zdolności do samodzielnej pracy.  

 Kolokwium zaliczeniowe – test. 

Data 

opracowania 

programu 

24.05.2012 Program opracował mgr Barbara Wysocka-Powidzka 
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Wydział Farmaceutyczny 

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Język obcy 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_20 

Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 
Studium Języków Obcych 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel., służbowego)  

Mgr Tadeusz Jurek 
email: tjurek@umed.poznan.pl 

tel.61-854-74-34 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

I i II 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

60 

seminaria  

- 

Obszar 

nauczania 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk  o kulturze fizycznej. 

Cel 

kształcenia 

Zapoznanie ze słownictwem dotyczącym uczelni, jej jednostek, funkcji. 

Wprowadzenie słownictwa dotyczącego budowy i funkcji komórek, tkanek. 

Zapoznanie z terminologią anatomiczną i fizjologiczną człowieka.  

Wprowadzenie, ćwiczenie i utrwalenie słownictwa dotyczącego budowy  

i funkcjonowania układów ciała człowieka i wybranych chorób. Opisywanie kształtów, 

wielkości i położenia narządów. Opisywanie funkcji układów i narządów. 

Wprowadzenie różnic między terminologią potoczną a medyczną. Doskonalenie 

umiejętności czytania ze zrozumieniem autentycznych tekstów specjalistycznych, 

dotyczących budowy i funkcji układów i procesów fizjologicznych. Doskonalenie 

wymowy terminów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem terminów 

pochodzenia łacińskiego. Utrwalenie zasad gramatycznych niezbędnych do opisu 

anatomii i fizjologii człowieka. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia 

Zapoznanie się ze słownictwem, opisującym uczelnię i jej funkcjonowanie. 

Ciało człowieka. Nazywanie i opisywanie części ciała. 

Opis części ciała i ich wzajemnych relacji. Użycie przymiotników, służących  

do opisu anatomicznego. 

Jamy ciała i ich wzajemne relacje, narządy w jamach ciała. 

Nazwy układów i określanie ich funkcji. 

Szkielet człowieka cz.I. Słownictwo, dotyczące budowy i funkcjonowania  

układu kostnego. 

Szkielet człowieka cz.II 

Układ oddechowy. Budowa i funkcje układu oddechowego. 

Opis procesu oddychania, nazywanie i opisywanie chorób ukł.oddechowego. 

Krew cz.I Budowa krwi, funkcje składników krwi. 

Krew cz.II Choroby krwi: anemia, białaczka, hemofilia. 

Układ krążenia. Opisywanie budowy i funkcji serca. 

Choroby układu sercowo-naczyniowego. 

Węglowodany, białka, tłuszcze -  budowa i udział w procesach metabolicznych. 

Układ pokarmowy. Opisywanie budowy i funkcji narządów pokarmowych. 

Opisywanie procesu trawienia pokarmu. Podstawowe choroby układu pokarmowego. 

Układ moczowy. Opisywanie budowy i funkcji układu moczowego. 

Opisywanie składu moczu, podstawowych chorób układu moczowego. 

Układ nerwowy. Opisywanie budowy i funkcji układu nerwowego. 

Układ limfatyczny i immunologiczny. Opisywanie budowy i funkcji. 

Oko. Opisywanie budowy i funkcji oka. Podstawowe choroby oczu. 

Ucho. Opisywanie budowy i funkcji ucha. Główne choroby uszu. 

Terminy laboratoryjne stosowane w diagnostyce laboratoryjnej. 

Wyposażenie laboratorium diagnostycznego. 

mailto:tjurek@umed.poznan.pl
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Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Elementy następujących metod: metoda audiowizualna, komunikacyjna, kognitywna, 

bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa. 

Techniki: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, tłumaczenie, praca  

w grupach, praca w parach, zadania typu prawda – fałsz, uzupełnianie zdań, łączenie 

definicji z wyrazem, łączenie początku zdania z jego końcem, ćwiczenie wymowy, 

ćwiczenia gramatyczne, dialogi. 

Środki dydaktyczne: podręczniki, hand outy, komputer, nagrania CD, filmy video, 

plansze anatomiczne, słowniki, materiały www. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Student jest oceniany na bieżąco podczas ćwiczeń i spotkań z wykładowcą, a także na 

podstawie sprawdzianów, kartkówek, prac domowych, kolokwiów ustnych 

 i pisemnych. 

Literatura 

podstawowa 

 

J.angielski 

B.Darzycka,M.Kierczak, G.Mijas, English texts for students of medical analytics, 

Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001 

E.Donesch-Jeżo, English for medical students and doctors, Wydawnictwo Przegląd 

Lekarski, Kraków 2000 

J.francuski  

J.Glanowska, E.Janicka, Pharmacie, pharmacien,PZWL, Warszawa 

Z.Sikora, Język francuski – podręcznik dla wydziałów farmacji, PZWL, Warszawa 

J.niemiecki 

 Schubert, Cornelsen Verlag, Fachkunde for Arzthelferinnen, Berlin, 1997 

 Medizin 1 – Materialien zum fachsprachlichen Deutchunterricht, 1994 

K.Szemler magdolna, Halasz Renata, SPRECHSTUNDE AUF DEUTCH, 1997 

J.rosyjski 

 R. Hańczuk, Russkij jazyk w medicinie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

2008 

D.Ramotowska, Język rosyjski. Podręcznik dla studentów farmacji, Państwowy Zakład 

Wydawnictw lekarskich, Warszawa 1980 

J.Terczyński, Uczebnik russkogo jazyka. Podręcznik dla studentów wydziału 

lekarskiego i stomatologii, PZWL, 1983 

Literatura 

uzupełniająca 

 

J.angielski 

Internet, artykuły z czasopism specjalistycznych 

J.francuski 

 Internet, artykuły z czasopism specjalistycznych 

B.Neuman, Słownik lekarski francusko-polski oraz polsko-francuski, PZWL, 

Warszawa 

J.niemiecki 

Internet, Das Gesunheits-Magazin  

Słownik medyczny polsko-niemiecki oraz niemiecko-polski, 2005 

J.rosyjski 

Internet, miesięcznik „Zdorovie” 

B.Neuman, E.Neuman, Słownik lekarski polsko-rosyjski, PZWL, 1971 

B.Neuman, E.Neuman, Słownik lekarski rosyjsko-polski, PZWL, 1987 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Wiedza:  

- zna słownictwo i zwroty, dotyczące uczelni i jej 

jednostek 

- zna słownictwo i zwroty, służące do opisu  

i porównania komórki  

  zwierzęcej i roślinnej 
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- posiada wiedzę na temat nazewnictwa części ciała  

i narządów wewnętrznych 

- zna słownictwo i zwroty dotyczące położenia części 

ciała i narządów 

  wewnętrznych 

- zna słownictwo i zwroty, opisujące budowę i funkcje 

układu kostnego 

- zna słownictwo i zwroty, dotyczące budowy funkcji 

układu odde- 

  chowego i podstawowych chorób tego układu 

- zna słownictwo opisujące budowę krwi, jej funkcje i 

wybrane choroby krwi 

- ma wiedzę, dotyczącą słownictwa i zwrotów, 

dotyczących układu krążenia 

- zna słownictwo i zwroty, dotyczące węglowodanów, 

białek, tłuszczów i ich roli w przemianie 

metabolicznej 

- zna słownictwo i zwroty, opisujące budowę i 

funkcjonowanie układu pokarmowego i wybranych 

chorób tego układu 

- zna słownictwo i zwroty, dotyczące układu 

moczowego i jego głównych chorób 

- zna słownictwo i zwroty, dotyczące budowy  

i funkcjonowania układu nerwowego 

- zna słownictwo i zwroty, dotyczące budowy  

i funkcjonowania oka i ucha 

- zna słownictwo i rozumie funkcjonowanie układu 

limfatycznego i immunologicznego 

- zna terminy laboratoryjne, abrewiatury stosowane  

w diagnostyce laboratoryjnej 

- ma podstawową wiedzę na temat wyposażenia 

laboratorium diagnostycznego 

P_U01 

Umiejętności: 
po wprowadzeniu treści programowych student: 

- potrafi użyć sytuacyjnie słownictwa opisującego 

uczelnię i jej funkcjonowanie 

- potrafi użyć słownictwa, opisującego  

i porównującego komórkę roślinną i zwierzęcą 

- potrafi użyć słownictwa i zwrotów, dotyczących 

budowy i funkcji układów 

- potrafi użyć słownictwa i zwrotów, dotyczących 

wybranych chorób 

- potrafi rozpoznać i odpowiednio zastosować określone 

struktury 

  gramatyczne i językowe w opisie procesów  

i mechanizmów 

- umie odpowiedzieć na ogólne i szczegółowe pytania, 

dotyczące danej wypowiedzi słuchanej lub pisemnej 

- potrafi zrozumieć oryginalną wypowiedź słuchaną lub 

pisaną 

- potrafi prawidłowo formułować terminy medyczne 

- umie prawidłowo wymawiać terminy medyczne 

 

 

K_U41 M2_U15 
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P_K01 

Kompetencje społeczne: 

- umie nawiązywać kontakty interpersonalne w grupie 

i w parze 

-  potrafi współpracować 

- rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej 

wiedzy 

 - posiada świadomość własnych ograniczeń i umie je 

weryfikować 

- wykazuje kreatywność w działaniu 

K_K06 M2_K01 

Bilans 

nakładu 

pracy 

studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach 30 x 2 h 60 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń 15 x 1 h 15 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 3 h 6 h 

Łączny nakład pracy studenta  81 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
75 h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 

Student jest oceniany na bieżąco podczas 

ćwiczeń i spotkań z wykładowcą, a także na 

podstawie sprawdzianów, kartkówek, prac 

domowych, kolokwiów ustnych i pisemnych. 

Cztery testy pisemnych oraz test 

pisemny finalny. 

P_U01 

Student jest oceniany na bieżąco podczas 

ćwiczeń i spotkań z wykładowcą, a także na 

podstawie sprawdzianów, kartkówek, prac 

domowych, kolokwiów ustnych i pisemnych. 

Cztery testy pisemnych oraz test 

pisemny finalny. 

P_K01 Obserwacja studenta w czasie zajęć. 
Obserwacja studenta w czasie 

zajęć. 

Data 

opracowania 

programu 

30.05.2012 Program opracowała mgr Maria Pijanowska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 

Statystyka z elemen. 

matematyki 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_15 

Punkty 

ECTS 
4 

Jednostka 

realizująca 

Pracownia Matematyki, 

Katedra i Zakład 

Toksykologii 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

Mgr Antoni Lemańczyk 
email: alem@icp.net.pl 

tel.  61  847 20 81 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

I i II 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

60 

seminaria  

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel 

kształcenia 

Wykorzystanie metod i modeli matematycznych w opracowaniu i interpretacji wyników 

analiz i pomiarów. Poznanie reguł opracowania statystycznego danych. Formułowanie 

oraz testowanie hipotez statystycznych.  

Treści 

programowe 

Ćwiczenia  

Potęgowanie i logarytmowanie. Rachunek błędów. Funkcje elementarne. Funkcje 

odwrotne. Pochodne  funkcji jednej i wielu zmiennych. Rachunek całkowy. Równania 

różniczkowe rzędu pierwszego. Zmienne losowe i ich rozkłady. Elementy statystyki 

opisowej. Estymacja punktowa i przedziałowa. Weryfikacja hipotez statystycznych, 

Korelacja i regresja. Nieliniowe funkcje regresji. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wprowadzenie do ćwiczeń z wykorzystaniem  prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia 

prowadzone w formie samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemu. 

Wyciąganie wniosków na podstawie uzyskanych wyników. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie w formie 

pisemnej kolokwium z poszczególnych partii materiału. 

Literatura 

podstawowa 

Krysicki W., Włodarski L. – Analiza matematyczna w zadaniach. - PWN, Warszawa 

1991 

Lemańczyk A. – Statystyka ... w pigułce. – WN UM w Poznaniu. Poznań 2008 

Lemańczyk A. – Zbiór zadań ze statystyki medycznej -  WN UM w Poznaniu. Poznań 

2008 

Literatura 

uzupełniająca 

Stypiński Z. – Matematyka dla farmaceutów – Wyd. Uczeln. AM w Poznaniu. Poznań 

1981 

Traczyk T. – Elementy matematyki wyższej, podręcznik dla studentów farmacji. PZWL 

Warszawa 1981 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna statystyczne podstawy opracowania wyników 

 i ocenę ich wartości. 
K_W40 M2_W03 

P_U01 
Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań 

 i obserwacji. 
K_U39 M2_U08 

P_K01 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

Bilans 

nakładu 

pracy 

studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach 30 x 2 h 60 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń 30 x 1 h 30 h 

przygotowanie do kolokwiów    4 x 5 h 20 h 

mailto:alem@icp.net.pl
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Łączny nakład pracy studenta  110 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
90 h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 Obserwacja pracy w trakcie zajęć.  

P_U01 Ocena zdolności do samodzielnej pracy.  

P_K01  Kolokwium pisemne. 

Data 

opracowania 

programu 

18.05.2012 Program opracował mgr Antoni Lemańczyk 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka Medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Wychowanie fizyczne 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_51 2 

Jednostka 

realizująca 

Studium Wychowania 

Fizycznego  

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

dr Janusz Przybylski 
email: azsam@op.pl 

tel. 61 854 70 99 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

I - II 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

60 

seminaria  

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel 

kształcenia 

Zdobycie wiedzy o wpływie ćwiczeń fizycznych na kształtowanie sprawności ruchowej. 

 Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania ćwiczeń fizycznych w promocji zdrowia 

 i zdrowego trybu życia. 

Zdobycie  ogólnej wiedzy i przyswojenie terminologii z zakresu treningu oraz wybranych 

form aktywności ruchowej. 

Zdobycie wiedzy na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. 

Nabycie  umiejętności   ruchowych , manualnych i technicznych pozwalających czynnie 

uczestniczyć w wybranych formach aktywności ruchowych. 

Nabycie umiejętności wykorzystania ćwiczeń fizycznych pozwalających prowadzić 

zdrowy tryb życia. 

Kształtowanie umiejętności z zakresu wybranych form aktywności ruchowej . 

Kształtowanie umiejętności pozwalających organizować i przeprowadzać wybrane formy 

aktywności ruchowej zwracając uwagę na bezpieczeństwo i zdrowie ćwiczących.  

Kształtowanie postawy ustawicznego zdobywania wiedzy i  umiejętności w zakresie 

różnych form aktywności ruchowej. 

Potrafi odpowiednio określić priorytety, kształtując postawę dbałości o sprawność 

fizyczną, zdrowie i zdrowy styl życia. 

Umiejętność realizacji programu  aktywności  ruchowej  współpracując z grupą 

ćwiczących. 

Umiejętność postępowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podczas aktywności 

fizycznej. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia  

Ogólnopolski test sprawności fizycznej. Zasady BHP i warunki zaliczenia przedmiotu. 

Ćwiczenia połączone w układ choreograficzny o niskiej intensywności oparty 

 na podstawowych krokach – step touch, v. step, step-out, heel bach 

Prosta praca ramion (Low impact) 

Ćwiczenia połączone w układ choreograficzny o niskiej intensywności oparty  

na podstawowych krokach mambo, chasse, lunges, cha cha, kneep. 

Prosta praca ramion (Low impact) 

Ćwiczenia połączone w układ choreograficzny o niskiej intensywności oparty na 

poznanych krokach  

Ćwiczenia połączone w układ choreograficzny o niskiej intensywności, oparty na 

poznanych krokach. Kroki wiodące step touch v. step stosowane w różnych kierunkach, 

z obrotamii w przestrzeni, Low Impact.   

Prawidłowa postawa siatkarska, sposoby poruszania się po boisku. 

Technika odbicia sposobem oburącz górnym w postawie wysokiej i o zachwianej 

równowadze-piłka siatkowa. 

mailto:azsam@op.pl
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Odbicia sposobem oburącz dolnym w postawie wysokiej i o zachwianej równowadze. 

Zagrywka dolna i tenisowa-piłka siatkowa. 

Wykorzystanie poznanych elementów technicznych w formie małych gier (deble). 

Właściwa technika ruchu i prawidłowe oddychanie podczas ćwiczeń oporowych. 

Dobór ćwiczeń do ogólnorozwojowego treningu siłowego. 

Dobór ćwiczeń i obciążeń do treningu rozwijającego masę mięśniową. 

Dobór ćwiczeń i obciążeń do treningu rozwijającego siłę mięśniową. 

Dobór ćwiczeń i obciążeń w profilaktyce wad postawy. 

Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką, zmiana kierunku i tempa kozłowania, kozłowanie 

wysokie i niskie-koszykówka. 

Rzuty do kosza: jednorącz z miejsca i jednorącz z biegu po kozłowaniu-koszykówka. 

Rzuty do kosza z biegu po podaniu. Rzut jednorącz z wyskoku-koszykówka. 

Gra uproszczona jako element doskonalenia poznanych elementów techniki 

indywidualnej (tolerancja błędów kroków, błędy 3 sekund, błąd linii środkowej) 

Gra szkolna 5:5. Korygowanie błędów i eliminowanie zachowań niezgodnych z zasadami 

gry w koszykówkę. 

Zapoznanie z możliwościami wykorzystania sprzętu cardio w kształtowaniu uzdolnień 

motorycznych. Nauka monitoringu tętna. 

Kształtowanie wytrzymałości w pracy tlenowej metodą zmienną 

Kształtowanie siły na cykloergometrze rowerowym – praca tlenowa 

Kształtowanie szybkości na cykloergometrze rowerowym 

Ocena sprawności mięśniowej na cykloergometrze rowerowym. Obwód stacyjny na 

maszynach aerobowych-praca tlenowa.  

Opanowanie prawidłowej techniki FH w tenisie stołowym (zamach, uderzenie właściwe, 

zakończenie ruchu) 

Opanowanie prawidłowej techniki BH w tenisie stołowym (zamach, uderzenie właściwe, 

zakończenie ruchu) 

Opanowanie regularności i dokładności uderzeń z FH i BH w tenisie stołowym 

Opanowanie podania rotacyjnego z FH w tenisie stołowym 

Turniej wewnętrzny deblowy doskonalący opanowane umiejętności systemem „ w 

grupach” w tenisie stołowym 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Formy: praca w grupach, indywidualna, zadaniowa, zabawowa. 

Metody: analityczna, syntetyczna, mieszana. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Test umiejętności. 

Literatura 

podstawowa 

Kuiński H.  Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera Warszawa 

2002r. 

T. Stefaniak. Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Warszawa 1995r. 

T. Naglak. Metoda treningu sportowca, AWF Wrocław 1991r. 

Literatura 

uzupełniająca 

Jezierska  R . Rybicka  A. Gimnastyka. Teoria i metodyka. Wydawnictwo AWF we 

Wrocławiu, Wrocław 2002r. 

Przepisy wybranych zespołowych gier sportowych i sportów indywidualnych. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 



58 

 

P_W01 

 

Zna jaki jest wpływ ćwiczeń fizycznych na sprawność 

ruchową, manualną i technikę ruchu. 

K_W01 

K_W02 

K_W14 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W05 

M2_WO6 

M2_WO8 

P_W02 

 

Opanował wiedzę z zakresu promocji zdrowego trybu 

życia. 

K_W02 

K_W03 

K_W14 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

P_W03 
Zdobył  ogólną wiedzę, przyswoił terminologię z zakresu 

treningu i wybranych form aktywności ruchowych 
K_W14 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

P_W04 

 
Zna pozytywne i negatywne skutki jakie może 

wywoływać aktywność fizyczna na zdrowie ćwiczących. 

K_W14 

 K_W03 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

M2_W02 

M2_W01 

P_U01 

Zdobył umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy  

z zakresu ćwiczeń fizycznych w celu podniesienia 

sprawności ruchowej, manualnej i opanowywania  

nowych technik ruchu. 

K_U39 M2_U08 

P_U02 Wykazuje postawę dbałości o sprawność fizyczną, 

zdrowie i zdrowy styl życia 
K_U39 M2_U08 

 

P_U03 
Potrafi w praktyce zastosować ćwiczenia i prawidłową 

terminologię z zakresu treningu oraz wybranych form 

aktywności ruchowych. 

K_U39 
M2_U08 

P_U04 
Umie samodzielnie ocenić pozytywne i negatywne skutki 

wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.                    

 

K_U39 
M2_U08 

P_K01 Przejawia gotowość do  ciągłej  edukacji.      
K_K01 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 
Prawidłowo określa priorytety - kształtując postawę 

dbałości o sprawność fizyczną, zdrowie i zdrowy styl 

życia. 

K_K03 
M2_K03 

M2_K05 

P_K03 
Jest odpowiedzialny za własne działanie oraz nabył 

umiejętność pracy w grupie. 
K_K02 

M2_K04 

M2_K06 

P_K04 
Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podczas 

aktywności fizycznej. 
K_K05 K_K07 

Bilans 

nakładu pracy 

studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach 30 x 2 h 60 h 

Samodzielna praca studenta    

Łączny nakład pracy studenta  60 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 
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Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W04 

P_U01-P_U04 

P_K01-P_K04 

 Test umiejętności. 

Data 

opracowania 

programu 

05.06.2012r. Program opracował Mgr Paweł Kowalski 
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II rok 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Analiza 

instrumentalna 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_10 

Punkty 

ECTS 
8 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Chemii 

Nieorganicznej i 

Analitycznej  

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Zenon J. Kokot 
email: zjk@ump.edu.pl 

tel. 61-854-66-10 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

30 

ćwiczenia 

60 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Student powinien mieć zaliczony przedmiot chemia analityczna. 

Cel 

kształcenia 

Poznanie sprzętu i technik stosowanych w analizie instrumentalnej, praktyczna 

umiejętność oznaczania substancji prostych i złożonych metodami analizy instrumentalnej 

oraz oceny wiarygodności wyników analizy, praktyczna umiejętność doboru metody 

analitycznej do odpowiedniego zdania analitycznego i przeprowadzenie walidacji metody 

analitycznej. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie chemii analitycznej: 

- przygotowanie próbek do analizy; 

- metody instrumentalne: spektroskopia (UV-VIS, IR, NMR, fluorymetria, ASA); metody 

elektroanalityczne, (polarografia woltamperometria, potencjometria, konduktometria); 

metody rozdzielcze (chromatografia cienkowarstwowa, gazowa, wysokosprawna 

cieczowa, elektroforeza kapilarna);  spektrometria mas; ocena statystyczna wyników 

oznaczeń oraz walidacja metod analizy chemicznej. 

Ćwiczenia  

Analiza instrumentalna: zajęcia laboratoryjne, wykonanie ćwiczeń ilustrujących metody i 

techniki analityczne omawiane na wykładach. Zastosowanie statystyki do oceny metod 

ilościowych. Spektrofotometryczne oznaczanie czułości metod kolorymetrycznych. 

Oznaczanie aspiryny w preparacie Polopiryna metodą spektrofotometria w nadfiolecie. 

Oznaczanie i identyfikacja kwasu salicylowego met. spektrofotometria w podczerwieni. 

Fluorymetria – Oznaczanie Be2+ w postaci kompleksu z moryną. Oznaczanie zawartości 

magnezu w wodach mineralnych metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej – AAS. 

Miareczkowanie potencjometryczne i pomiar pH metodą potencjometryczną. 

Miareczkowanie konduktometryczne. Identyfikacja barwników metodą chromatografii 

cienkowarstwowej i elektroforezy bibułowej. Chromatografia podziałowa, 

cienkowarstwowa, kolumnowa i jonowymienna. Oznaczanie hydrokortyzonu metodą 

HPLC. Oznaczanie alkoholi met. chromatografii gazowej. Identyfikacja i oznaczanie 

benzokainy za pomocą chromatografu gazowego sprzęgniętego z spektrometrem mas. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykład, wykład – prezentacja multimedialna, wykład ilustrowany pokazami, wykład 

 z dyskusją, ćwiczenia – praktyczne wykonanie oznaczeń i analiz, praca grupowa. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie każdego ćwiczenia z części instrumentalnej – w formie ustnej lub pisemnej. 

Egzamin końcowy w formie ustnej. 

 

 

mailto:zjk@ump.edu.pl
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Literatura 

podstawowa 

Kocjan R.: Chemia Analityczna, PZWL, W-wa 2000 

Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, W-wa, 2002 

Literatura 

uzupełniająca 

Skoog D.A.: Podstawy chemii analitycznej, PWN, W-wa 2007 (przekład – pod red. 

Hulanickiego A.).  

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie  do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

 

Rozumie mechanizmy przemian chemicznych oraz 

relacje między zjawiskami i parametrami 

fizykochemicznymi w aspekcie metod analitycznych. 

K_W10 M2_W01 

P_W02 

 

Zna podstawy metodyczne metod analitycznych (w tym: 

rozdzielczych, fotometrycznych, spektrometrycznych, 

elektro-chemicznych, i ich zastosowanie w medycynie 

laboratoryjnej. 

K_W11 

 

M2_W03 

M2_W07 

 

P_W03 

Zna definicje i metody oceny precyzji, dokładności, 

swoistości, czułości, czułości funkcjonalnej i liniowości 

metod analitycznych oraz zasady kontroli ich jakości. 

K_W12 

 

M2_W05 

M2_W07 

P_W04 
Rozumie pojęcie metody definitywnej, referencyjnej  

i wpływu czynników interferujących. 
K_W13 

M2_W04 

M2_W07 

M2_W08 

M2_W03 

P_W05 

Zna statystyczne podstawy walidacji metod 

analitycznych i analizy wyników badań laboratoryjnych 

oraz metody opracowania wyników. 

K_W40 

M2_W04 

M2_W07 

M2_W08 

M2_W03 

P_U01 
Umie dobrać optymalne metody analityczne i ocenić 

wiary-godność wyników tych analiz. 
K_U06 

M2_U05 

- M2_U08 

P_U02 
Potrafi stosować instrumentalne metody analityczne  

w medycznej diagnostyce laboratoryjnej. 

K_U07 

 

M2_U01 

M2_U02 

 M2_U11 

P_U03 

 

Potrafi kalibrować sprzęt pomiarowy, ocenić jakość 

analityczną oraz profesjonalnie opracować 

 i interpretować wyniki analiz przydatnych  

w diagnostyce laboratoryjnej. 

K_U11 

 

M2_U02 

M2_U06 

 M2_U07 

M2_U08 

P_U04 

 

Potrafi posługiwać się odczynnikami chemicznymi, 

precyzyjnie ważyć i mierzyć, sporządzać roztwory 

 i mieszaniny, przeprowadzać obliczenia chemiczne. 

K_U32 M2_U02 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

P_K03 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania. 
K_K03 

M2_K03 

M2_K05 

Bilans 

nakładu 

pracy 

studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 15 x 2 h 30 h 

udział w ćwiczeniach  15 x 4 h 60 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  15 x 4 h 60 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 30 h 30 h 

Łączny nakład pracy studenta  180 h 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 
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Wskaźniki 

ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  90 h 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
120 h 5 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W05 
Obserwacja pracy studenta 

 w czasie zajęć. 
Zaliczenie ćwiczenia, Egzamin końcowy. 

P_U01-P_U04 
Obserwacja pracy studenta  

w czasie zajęć. 
Zaliczenie ćwiczenia, Egzamin końcowy. 

P_K01-P_K03 
Obserwacja pracy studenta  

w czasie zajęć. 
Zaliczenie ćwiczenia, Egzamin końcowy. 

Data 

opracowania 

programu 

21.12.2012 r. Program opracował Prof. dr hab. Zenon J. Kokot 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Biochemia 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_02 

Punkty 

ECTS 
11 

Jednostka 

realizująca 

Katedra Biochemii 

Farmaceutycznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Wanda Baer – Dubowska 
email: baerw@ump.edu.pl 

tel. 61-854-66-21 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III i IV 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

30 

ćwiczenia 

75 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Znajomość podstaw chemii nieorganicznej i organicznej w tym metod analitycznych 

oraz termodynamiki. 

Cel kształcenia 
Poznanie struktury i funkcji  biomolekuł, reakcji chemicznych  zachodzących  

w zdrowym organizmie oraz ekspresji i transmisji informacji genetycznej.  

Treści 

programowe  

Wykłady  

Biomolekuły –struktura i funkcja białek i kwasów nukleinowych; cukry  

i polisacharydy; lipidy i błony komórkowe; mechanizmy działania enzymów i ich 

powiązanie z diagnostyką i oddziaływaniem leków; sygnalizacja komórkowa. 

Enzymologia i drogi transdukcji sygnału 

Metabolizm – bioenergetyka, główne szlaki i strategie metabolizmu energetycznego oraz 

związki kluczowe dla funkcjonowania komórki i organizmu.  

Ekspresja i transmisja informacji genetycznej:  

Replikacja, naprawa i rekombinacja  DNA; RNA, transkrypcja i modyfikacje 

potranskrypcyjne; translacja, modyfikacje potranslacyjne, fałdowanie i segregacja; 

regulacja ekspresji genów 

Ćwiczenia  

Preparatyka biomolekuł: białka, polisacharydy, kwasy nukleinowe; ocena ich 

właściwości – charakterystyczne reakcje i analiza ilościowa.  

Analiza glukozaminoglikanów 

Enzymologia: charakterystyka enzymów- ocena ich działania-optymalne parametry; 

kinetyka reakcji enzymatycznej-wyznaczanie stałej Michaelisa-Menten; ocena 

mechanizmów inhibicji enzymów- wyznaczanie stałych inhibicji; wykorzystanie 

enzymów w diagnostyce. 

Preparatyka organelli subkomórkowych i ocena zachodzących w nich procesów. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykłady prezentacje i pokazy multimedialne 

Ćwiczenia laboratoryjne 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Sprawdziany wstępne do każdego ćwiczenia oraz zaliczenie części praktycznej na 

podstawie przygotowanego protokołu. 

Egzamin końcowy – pisemny opisowy. 

Literatura 

podstawowa 

Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W.: Biochemia Harpera PZWL 

Warszawa ostatnie wydanie 

Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L.: Biochemia PWN Warszawa ostatnie wydanie 

Bańkowski E.: Biochemia Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Elsevier 

Urban&Partner Wrocław 2009 

mailto:baerw@UMP.EDU.PL
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Literatura 

uzupełniająca 
Wybrane materiały źródłowe 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
 Zna strukturę i funkcję biomolekuł oraz błon 

biologicznych i  mechanizmy transportu. 
K_W01 M2_W01 

P_W02 

Zna zasady działania enzymów, mechanizmy regulacji 

oraz podstawy kinetyki enzymatycznej i  rozumie, że  

wiedza to może być przydatna do celów 

diagnostycznych. 

K_W06 
M2_W02 

P_W03 Zna molekularne aspekty transdukcji sygnałów. K_W06 
M2_W02 

P_W04 
Zna główne szlaki metaboliczne i ich współzależności, 

mechanizmy regulacji metabolizmu. 
K_W06 

M2_W02 

P_W05 
Zna molekularne aspekty cyklu komórkowego oraz 

śmierci komórki (apoptoza, nekroza, autofagia). 

K_W02 

 

M2_W02 

M2_W01 

P_W06 Zna biochemiczne i molekularne podstawy ontogenezy. 
K_W02 

 

M2_W02 

M2_W01 

P_W07 
Zna podstawowe zaburzenia przemiany materii oraz 

funkcji adaptacyjnych i regulacyjnych. 

K_W02 

 

M2_W02 

M2_W01 

P_W08 
Ma wiedzę na temat transmisji informacji genetycznej  

i regulacji ekspresji genów. 

K_W07 

 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W10 

P_W09 
Zna podstawy analizy białek, węglowodanów, lipidów, 

kwasów nukleinowych oraz enzymów i substratów. 
K_W11 

M2_W03 

M2_W07 

P_U01 
Stosuje wiedzę biochemiczną do analizy i oceny 

procesów fizjologicznych i patologicznych. 
K_U01 M2_U01 

P_U02 

Wykrywa i oznacza białka, kwasy nukleinowe, 

węglowodany, lipidy i produkty ich przemian  

w materiale biologicznym. 

K_U01 M2_U01 

P_U03  Wykonuje badania kinetyki reakcji enzymatycznych. K_U01 M2_U01 

P_U04 
Umie izolować frakcje subkomórkowe i oceniać 

zachodzące w nich procesy. 
K_U01 M2_U01 

P_K01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych 

osób. 

K_K01 

 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 
Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne 

role. 
K_K02 

M2_K04 

M2_K06 

P_K03 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia 

 i współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 15 x 2 h 30 h 

udział w ćwiczeniach  15 x 5 h 75 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  15 x 5 h 75 h 

przygotowanie do egzaminu   1 x 40 h 40 h 

Łączny nakład pracy studenta  220 h 

 
 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 
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Wskaźniki 

ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  105 h 4 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
150 h 6 

            Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_U01-P_U04 

P_K01-P_K03 

Sprawdzian  z teoretycznego przygotowania do 

zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena 

zdolności do samodzielnej pracy.  

 

P_W01-P_W09  Pisemny egzamin końcowy. 

Data 

opracowania 

programu 

9.11.2012 Program opracował 
Prof. dr hab. Wanda Baer-

Dubowska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Biologia 

molekularna 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_34 

Punkty 

ECTS 
6 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Chemii 

Klinicznej i Diagnostyki 

Molekularnej 
Osoba odpowiedzialna  

Dr hab. Błażej Rubiś  
email: blazejr@ump.edu.pl 

tel. 61 869 15 49 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

IV  
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

15 

ćwiczenia 

30 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Znajomość podstaw biochemii i genetyki oraz budowy genomu. 

Cel 

kształcenia 

Celem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności pozwalających na 

zrozumienie: 

- podstaw genetycznie uwarunkowanych cech i mechanizmów regulacji ekspresji genów 

- molekularnych podstaw cyklu komórkowego  

- patomechanizmu uwarunkowanych genetycznie chorób człowieka 

- mechanizmów transformacji nowotworowej i śmierci komórkowej oraz opanowanie: 

- metod biologii molekularnej stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, biotechnologii 

oraz terapii genowej i technologii rekombinowanych białek. 

- metod detekcji i ilościowego oznaczania kwasów nukleinowych i białek 

- metod badania genomu (hybrydyzacja, reakcja łańcuchowa polimerazy – PCR) 

- posługiwania się podstawowymi technikami analizy genów 

Treści 

programowe  

Wykłady  

- rekombinowanie i klonowanie DNA; enzymy restrykcyjne, wektory, wprowadzanie 

DNA do komórek, klonowanie, analiza i zastosowanie klonowanego DNA; biblioteki 

genomowe; biblioteki cDNa; procedury przeszukiwania;  

- molekularne aspekty transdukcji sygnału i współzależność z cyklem komórkowym 

(kinazy białkowe, cykliny i ich kinazy, rodzaje śmierci komórki, proces nowotworzenia);  

- metody detekcji oraz analizy białek i kwasów nukleinowych stosowane w biologii 

molekularnej; techniki analityczne stosowane w diagnostyce molekularnej (PCR, RTPCR, 

nested PCR, LCR, RFLP, NASBA, CPR, SSCP, sekwencjonowanie); zastosowanie metod 

biologii molekularnej w diagnostyce wybranych chorób (choroby metaboliczne, 

gruczołów dokrewnych, pasożytnicze, wirusowe i inne);  

- metody biologii molekularnej w onkologii (onkogeny i geny supresorowe); zastosowanie 

badań DNA w sądownictwie i kryminalistyce; wykorzystanie technik RTPCR w 

monitorowaniu przebiegu nowotworów na przykładzie raka brodawkowatego 

tarczycy; poszukiwanie nosicieli choroby na przykładzie analizy onkogenu 

RET i następstwa terapeutyczne; terapia genowa (choroby genetyczne, nowotworowe, 

AIDS). 

- aspekty kliniczne regulacji cyklu komórkowego z uwzględnieniem zagadnień 

dotyczących: faz cyklu komórkowego i znaczenia punktów kontrolnych; cyklin 

 i zależnych od nich kinaz - rola w regulacji cyklu komórkowego; mechanizmów 

regulujących aktywność cdk; regulacji cyklu komórkowego z udziałem białka p53, mdm2, 

prb, programowanej śmierci komórki - mechanizm i drogi indukcji; roli 

 i znaczenia klinicznego mutacji genów cyklin, cdk, inhibitorów i aktywatorów  

zw procesie nowotworowym. 

mailto:blazejr@ump.edu.pl
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Ćwiczenia  

- nowoczesne metody diagnostyki laboratoryjnej 

- molekularna diagnostyka chorób 

- diagnostyka i zapobieganie procesowi nowotworzenia 

- identyfikacja markerów chorób człowieka (uwarunkowanie genetyczne, epigenetyczne 

i środowiskowe) 

- rekombinacja i klonowanie DNA 

- molekularne aspekty cyklu komórkowego (proliferacja, aapoptoza, transformacja 

nowotworowa) 

- metody detekcji i ilościowego oznaczania kwasów nukleinowych i białek 

- metody badania genomu (hybrydyzacja, reakcja łańcuchowa polimerazy - PCR) 

- stosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej, biotechnologii 

oraz terapii genowej 

Seminaria 

- choroby uwarunkowane genetycznie. Znaczenie polimorfizmów dla metabolizmu 

podstawowego - farmakokinetyka i farmakogenomika, genomika funkcjonalna, oporność 

wielolekowa 

- świat enzymów i rybozymów w biologii molekularnej i biotechnologii medycznej 

- projektowanie i walidacja metod i testów 

- śmierć komórki (apoptoza i autofagia)  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Pokazy multimedialne i prezentacje. 

Prezentacje przygotowywane przez studentów. 

Udział w konferencjach. 

Ćwiczenia. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ocenianie ciągłe w trakcie wykonywania ćwiczeń. 

Cząstkowe kolokwia pisemne, min. 2 kolokwia. 

Sprawdzanie zdolności do samodzielnego wykonywania ćwiczeń. 

Egzamin końcowy testowy. 

Literatura 

podstawowa 

Bal J. (red.): Biologia molekularna w medycynie, 2006, wyd. 2; Elementy 

genetyki klinicznej; PWN, Warszawa 

Lewiński A, Liberski P. (red.).: Biologia molekularna człowieka; R. Epstein 

Wydawnictwo Czelej 

Słomski R. (red): Analiza DNA – Teoria i Praktyka, 2008 Wydawnictwo Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Rybczyńska M. (red): Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej: skrypt do ćwiczeń 

dla studentów kierunku analityka medyczna. Wyd. Uczeln. AMiKM Poznaniu, Poznań 

2002. 

Szweykowska-Kulińska Z. (red.): Biologia molekularna. Krótkie wykłady; P.C. Turner, 

A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White,  

Ciechanowicz A., Kokot F.: Genetyka Molekularna w chorobach wewnętrznych, 2009; 

PZWL 

baza PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Ma wiedzę na temat struktury i funkcji genów człowieka, 

mechanizmów dziedziczenia i zaburzeń genetycznych. 
K_W07 

M2_W01, 

M2_W02, 

M2_W10 

P_W02 
Rozumie zasady funkcjonowania aparatury stosowanej  

w medycynie laboratoryjnej. 
K_W16 M2_W07 

P_W03 
Zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, 

zasady i metodykę pobierania, transportu, 
K_W22 

M2_W03, 

M2_W07 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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przechowywania i przygotowania go do analizy (w tym: 

miejsce i czas pobrania, wpływ czynników 

interferujących, dobór antykoagulantów, utrwalaczy 

 i podłoża transportowego, temperatury). 

P_W04 

Rozumie molekularne podłoże polimorfizmu 

genetycznego i metody jego badania oraz związek  

z zachorowalnością i efektywnością leczenia. 

K_W34 
M2_W03 

M2_W07 

P_W05 

Zna podstawowe techniki badawcze cytogenetyki  

i biologii molekularnej i ich zastosowanie w diagnostyce 

chorób nieinfekcyjnych i infekcyjnych. 

K_W35 
M2_W03, 

M2_W07 

P_U01 
Umie dobrać optymalne metody analityczne i ocenić 

wiarygodność wyników tych analiz. 
K_U06 

M2_U05, 

M2_U06, 

M2_U07, 

M2_U08 

P_U02 
Umie określić przydatność diagnostyczną badania 

laboratoryjnego. 
K_U09 

M2_U05, 

M2_U06, 

M2_U08 

P_U03 

Potrafi posługiwać się zautomatyzowaną aparaturą 

pomiarową stosowaną we współczesnej laboratoryjnej 

diagnostyce medycznej i pomocniczym sprzętem 

laboratoryjnym. 

K_U10 
M2_U02, 

M2_U10 

P_U04 
Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań 

badawczych. 
K_U38 M2_U08 

P_U05 
Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań 

naukowych i własnych obserwacji. 
K_U39 

M2_U08 

 

P_U06 

Potrafi przygotować i przedstawić wybrane problemy 

medycyny laboratoryjnej w formie ustnej i pisemnej –  

w sposób dostosowany do przygotowania osób lub grup 

docelowych. 

K_U40 

M2_U13, 

M2_U14 

 

P_K01 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04, 

M2_K06 

P_K02 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania. 
K_K03 

M2_K03 

M2_K05 

P_K03 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia  

i współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

Bilans 

nakładu 

pracy 

studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 7 x 2h i 1x1h 15 h 

udział w ćwiczeniach 6 x 5 h 30 h 

udział w seminariach 5 x 3 h 15 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 6 x 5 h 30 h 

opracowanie raportów z ćwiczeń laboratoryjnych 6 x 2 h 12 h 

przygotowanie do seminariów 5 x 3 h 15 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 5 h 10 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 30 h 30 h 

Łączny nakład pracy studenta  157 h 
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Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
102 h 4 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W05 

Sprawdzanie wiedzy przed każdym ćwiczeniem 

Ocena zdolności do samodzielnego 

przygotowania seminarium w formie prezentacji 

multimedialnej oraz ocena umiejętności  

w dyskusji. 

Kolokwium zaliczające 

seminarium, egzamin testowy. 

P_U01–P_U06 
Ocena zdolności do samodzielnej pracy  

i do pracy w zespole: ocena zrozumienia zajęć. 

Ocena cząstkowa. 

Raport. 

P_K01–P_K03 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.  

Data 

opracowania 

programu 

5 listopada 2012 Program opracował dr Błażej Rubiś 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Fizjologia 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_06 

Punkty 

ECTS 
5 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Fizjologii 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr hab. Jacek Koźlik 
email: jakoz@esculap.pl 

tel. 618546540 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

IV 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

15 

ćwiczenia 

45 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i  nauk o zdrowiu oraz  kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

W wiadomości wyniesione z przedmiotów: anatomia , biochemia, histologia 

Ogólne wiadomości z anatomii i histologii gruczołów wydzielania wewnętrznego, 

budowy i molekularnego mechanizmu działania hormonów białkowych i steroidowych. 

Podstawy chemii nieorganicznej. Elektroujemność i elektrododatność jonów. Kanały 

jonowe. Pobudliwość, komórki pobudliwe. Rodzaje transportów. Budowa i organizacja 

układu wegetatywnego. Układ współczulny i przywspółczulny. Znajomość 

podstawowych zagadnień z zakresu optyki i akustyki. Budowa i czynność receptorów 

czuciowych. Budowa oka i ucha. Receptory równowagi. Charakterystyka krwi. Antygeny 

i przeciwciała. Rodzaje krwinek. Budowa anatomiczna i histologiczna układu krążenia. 

Wiadomości z zakresu  fizyki cieczy. Ciśnienia, zasady przepływu. Budowa układu 

oddechowego, mięśnie oddechowe. Fizyka przepływu gazów, napięcie powierzchniowe. 

Anatomia i histologia układu moczowego. Transporty zachodzące w nerkach, dyfuzja, 

osmoza, filtracja, transport aktywny. Źródła energii organizmu człowieka. Wartość 

kaloryczna pożywienia. 

Cel 

kształcenia 

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi zachodzącymi  

w organizmie człowieka a także wskazanie na możliwe zaburzenia tych procesów 

 i jednostki chorobowe wynikające z tych zaburzeń. Celem kształcenia jest również 

uświadomienie studentom, że każde zaburzenie procesów fizjologicznych ma swoje 

odbicie w zmianach w podstawowych parametrach morfologicznych i biochemicznych 

krwi jak również parametrach życiowych (ciśnienie krwi, EKG, spirometria). 

Ostatecznym celem kształcenia jest przygotowanie studentów pod względem 

merytorycznym do zajęć z patofizjologii i kliniki. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Komórkowe i ogólne podstawy fizjologii. Przedziały płynów w organizmie, skład 

płynów; siły wywołujące ruch substancji pomiędzy przestrzeniami w organizmie;  

rozmieszczenie podstawowych jonów; transport przez błony komórkowe; przekazywanie 

informacji pomiędzy komórkami; homeostaza - pojęcie i mechanizmy odpowiedzialne za 

jej utrzymanie (1h). 

Tkanka pobudliwa – nerwy. Strefy czynnościowe komórki nerwowej;  pobudliwość 

komórki nerwowej; przewodnictwo w komórce nerwowej; jonowe podstawy  

powstawania pobudzenia i przewodzenia informacji;  właściwości włókien aferentnych  

i eferentnych;  rodzaje włókien nerwowych i ich czynność; fizjologiczne znaczenie tkanki 

glejowej (1h). 

Mechanizmy pobudzania aktywności OUN, snu i czynność bioelektryczna  mózgu. Twór 

siatkowaty:  rola układu siatkowatego wstępującego i zstępującego;  jądra wzgórza; 

mailto:jakoz@esculap.pl
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korowe potencjały wywołane;  elektroencefalogram;  podstawy fizjologiczne EEG oraz 

snu i świadomości (1h). 

Kontrola postawy i ruchów ciała.  Encefalizacja funkcji ruchowych; końcowa wspólna 

droga neuronalna;  inicjacja ruchów dowolnych;  kontrola mięśni proksymalnych  

i dystalnych;  piramidowo – korowe pola ruchowe;  rola układu korowo-rdzeniowego  

i korowo-opuszkowego; układy regulujące postawę ciała; integracja na poziomie rdzenia 

– wstrząs rdzeniowy; objawy wypadowe po uszkodzeniu: opuszki , śródmózgowia i kory 

(1h). 

Ośrodkowa regulacja czynności trzewnych. Ośrodki rdzenia przedłużonego – oddychania, 

ciśnienia krwi i częstotliwości akcji serca; rola podwzgórza – zależność układu 

wegetatywnego od podwzgórza; wpływ podwzgórza na sen, uczucie głodu, pragnienia,  

rytmy biologiczne, termoregulację, układ hormonalny(1h). 

Neuronalne podstawy zachowania instynktownego i emocji. Postrzeganie, efekt, akt woli; 

rola podwzgórza i układu limbicznego; czynność układu limbicznego – zachowania 

pokarmowe, seksualne, macierzyńskie, współdziałanie z układem hormonalnym; strach i 

gniew; motywacje; środki wpływające na zmianę zachowania człowieka - leki, 

neurotransmitery (1h). 

Wyższa czynność nerwowa u człowieka. Odruchy warunkowe – istota warunkowania, 

klasyczna i instrumentalna metoda warunkowania;  hamowanie i wygasanie odruchów 

warunkowych;  uczenie się – habituacja, torowanie, powstawanie odruchów 

warunkowych;  przenoszenie informacji pomiędzy polami korowymi; pamięć – pamięć 

odruchowa, pamięć opisowa, pamięć świeża i pamięć trwała;  biologiczne podstawy 

uczenia się i pamięci; rola kory nowej w procesach uczenia się i zapamiętywania (1h). 

Podstawy ogólne i komórkowe działania układu hormonalnego. Hormon – chemiczny 

nośnik informacji; typy wydzielania hormonów; pojęcie komórki docelowej i receptora; 

receptory błonowe i wewnątrzkomórkowe; mechanizmy wewnątrzkomórkowego 

przenoszenia informacji- białka G, układy drugich przekaźników; białka nośnikowe dla 

hormonów – swoiste i nieswoiste; regulacja czynności układu hormonalnego – 

metaboliczna, nerwowa / wydzielanie endokrynne oraz obecność receptorów układu 

wegetatywnego w komórkach gruczołowych /, hormonalna – statyny i liberyny oraz układ 

sprzężeń zwrotnych / ujemne i dodatnie/ (1h). 

Wpływ hormonów tarczycy na równowagę energetyczną ustroju. Rola metabolizmu jodu 

w metabolizmie hormonów tarczycy; pojęcie eutyreozy, hipotyreozy oraz hipertyreozy; 

uwalnianie i transport hormonów tarczycy; receptory dla hormonów tarczycy; wpływ na 

komórkowe zużycie tlenu; wpływ na  stosunek ilość energii rozpraszanej pod postacią 

ciepła a magazynowanej pod postacią związków wysokoenergetycznych; wtórne skutki 

wytwarzania ciepła; metaboliczne aspekty działania hormonów tarczycy –nasilanie 

pozyskania substratów energetycznych; wpływ na układ oddechowy i krążenia (1h). 

Czynność endokrynna trzustki. Rola komórek  wysp trzustkowych – synteza insuliny, 

glukagonu, somatostatyny, polipeptydu trzystkowego;  biosynteza, wydzielanie i 

przemiana insuliny;  wewnątrzkomórkowe mechanizmy działania insuliny; efekty 

działania insuliny; niedobór i nadmiar insuliny; interakcje insulina – glukagon; rola 

somatostatyny trzustkowej; rola polipeptydu trzustkowego – wpływ na funkcję 

egzokrynną  trzustki (1h).   

Fizjologiczne aspekty funkcji  nadnerczy. Anatomiczne i fizjologiczne odrębności rdzenia 

i kory nadnerczy; rdzeń nadnerczy – synteza amin katecholowych oraz peptydów 

opioidowych; działanie metaboliczne katecholamin; katecholaminy jako 

neurotransmitery;  metaboliczne oraz niemetaboliczne działanie glikokortykoidów;   

metaboliczne efekty działania androgenów nadnerczowych; nadnercza a stres (1h).  

Hormonalna  kontrola przemiany wapniowej fizjologii tkanki kostnej. Wapń - drogi 

pozyskania, pula wapnia łatwo wymienialna oraz pula wapnia niewymienialnego, 

usuwanie wapnia; metabolizm fosforu; wzrost kości – kostnienie na podłożu błoniastym, 

kostnienie śródchrzęstne, rola chrząstek przynasadowych kości długich; witamina D3 – 

mechanizm działania, efekty działania, regulacja biosyntezy; parahormon - biosynteza i 

przemiana parahormonu, mechanizm działania, efekty działania, regulacja wydzielania 
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parahormonu; kalcytonina – regulacja wydzielania, mechanizm działania, efekty 

działania; wpływ innych czynników na przemianę wapnia – glikokortykoidy, hormon 

wzrostu, hormony tarczycy, estrogeny, insulina (1h). 

Fizjologia rozwoju i czynności układu rozrodczego.  Procesy determinacji i różnicowania 

płci; okres pokwitania – istota dojrzewania, fazy dojrzewania, zaburzenia dojrzewania; 

przekwitanie - menopauza i andropauza; funkcja hormonalna jajnika – estrogeny, 

gestageny, androgeny i peptydy jajnikowe;  funkcja rozrodcza jajnika - cykl 

miesiączkowy, cykl jajnikowy, cykliczne zmiany w innych narządach; 

Czynność wewnątrzwydzielnicza jądra – androgeny, rola inhibiny; funkcja rozrodcza –

spermatogeneza, wzwód i ejakulacja (1h). 

Funkcja endokrynna innych narządów. Układ reninowo-angiotensynowy: rola aparatu 

przykłębuszkowego, działanie angiotensyn, tkankowe układy renina-angiotensyna; 

erytropoetyna - regulacja wydzielania, efekty działania; czynność endokrynna serca - 

peptyd natriuretyczny; szyszynka – narząd fotoneuroendokrynny, indole szyszynkowe, 

peptydy szyszynkowe – efekty działania (1h). 

Regulacja czynności układu trawiennego. Unerwienie układu pokarmowego – splot 

warstwy mięśniowej, splot podśluzówkowy, układ nerwowy jelitowy; hormony 

żołądkowo-jellitowe; działanie gastryny; rola cholecystokinino-pankreozyminy; działanie 

sekretyny; peptyd hamujący czynność żołądka; wazoaktywny peptyd jelitowy;  kontrola 

wydzielania śliny i połykania; regulacja motoryki i wydzielania soku żołądkowego – 

oddziaływanie głowowe, odpowiedzi emocjonalne, oddziaływania żołądkowe, 

oddziaływania jelitowe; regulacja wydzielania soku trzustkowego; regulacja wydzielania 

żółci; regulacja wydzielania jelitowego (1h). 

Ćwiczenia: 

Fizjologia układu nerwowego. Elektrofizjologia: podstawy czynnościowe układu 

nerwowego. Pobudliwość. Podział i właściwości włókien nerwowych. Kodowanie 

informacji w komórkach nerwowych. Synapsy. Pojęcie odruchu i łuku odruchowego. 

Odruchy bezwarunkowe i warunkowe. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne, 

wygasanie odruchów. Układ autonomiczny: Organizacja układu autonomicznego. 

Kotransmisja w wegetatywnym układzie nerwowym. Przeniesienie informacji do 

komórki. Receptory układu wegetatywnego – podział ze względu na: rodzaj transmitera, 

układ drugiego przekaźnika informatycznego, efekty wywołane w komórce. Odruchy 

autonomicznego układu nerwowego. Badanie odruchów neurologicznych (4h). 

Fizjologia narządów zmysłów: Zmysł słuchu. Budowa narządu słuchu. Metody badania 

słuchu – metody obiektywne i metody subiektywne. Narząd wzroku. Budowa narządu 

wzroku. Właściwości optyczne oka. Wady refrakcji. Siatkówka. Tworzenie obrazu na 

siatkówce. Zaburzenia rozpoznawania barw. Zmysł równowagi. Receptory narządu 

równowagi. Oczopląsy. Zmysł smaku. Receptory smaku Rodzaje smaku. Zmysł węchu. 

Receptory węchowe. Pobudzenie receptorów węchu. Badanie narządu wzroku: badanie 

ostrości, pola widzenia, badanie czucia barw. Badanie narządu słuchu: próby stroikowe, 

otoskopia (4h). 

Fizjologia krwinek: Hematopoeza. Elementy morfotyczne krwi. Funkcja krwinek -

erytrocytów, granulocytów i agranulocytów. Fagocyty krwi – diapedeza, opsonizacja  

i fagocytoza. Układ odpornościowy. Odporność humoralna i komórkowa. Interpretacja 

podstawowych parametrów morfologii krwi obwodowej (3h). 

Grupy krwi. Podstawowe grupy krwi: AB0 i Rh. Układ komplementu. Prawa 

Landsteinera. Zasady krwiolecznictwa, niezgodność serologiczna, konflikt serologiczny. 

Próba zgodności. Badania serologiczne: PTA i BTA. Profilaktyka konfliktu 

serologicznego. Choroba hemolityczna noworodków (3h). 

Hemostaza. Elementy hemostazy. Hemostaza pierwotna i wtórna; lokalna i ogólna. Układ 

krzepnięcia i fibrynolizy: droga wewnątrz- i zewnątrzpochodna. Inhibitory krzepnięcia i 

fibrynolizy. Badania laboratoryjne układu hemostazy: czas krwawienia, czas krzepnięcia, 

PT, APTT, TT (3h). 



74 

 

Fizjologia układu krążenia: Charakterystyka układu krążenia. Podział układu  krążenia – 

podział anatomiczny i czynnościowy. Krążenie obwodowe. Budowa naczyń 

krwionośnych. Rola naczyń sprężystych w zachowaniu przepływu krwi. Rola tętnic 

mięśniowych w dystrybucji krwi. Regulacja przepływu krwi – miejscowa i humoralna. 

Krążenie żylne. Cykl sercowy. Rola układu bodźco-przewodzącego w sercu. Tony serca. 

Badanie tętna i ciśnienia tętniczego krwi (3h). 

Fizjologia układu oddechowego: Funkcje układu oddechowego. Mięśnie oddechowe. 

Opory oddechowe. Wentylacja. Podatność płuc. Rola surfaktantu. Wymiana gazowa w 

płucach. Regulacja oddychania. Badania czynnościowe układu oddechowego. Statyczne 

pojemności i objętości płuc. Dynamiczne wskaźniki spirometryczne (3h). 

Fizjologia układu moczowego: Nefron. Nerkowy przepływ krwi, regulacja przepływu. 

Mechanizm powstawania moczu. Filtracja kłębuszkowa. Powstawanie moczu 

ostatecznego – cewka proksymalna, pętla Henle’go, cewka dystalna, cewka zbiorcza. 

Układ RAA. Diureza wodna i osmotyczna. Czynność wewnątrzwydzielnicza nerek. 

Udział nerki w gospodarka kwasowo-zasadowej (4h). 

Fizjologia żywienia: wartość energetyczna pożywienia, podstawowa przemiana materii 

(PPM), całkowita przemiana materii (CPM), rola składników odżywczych – białek, 

węglowodanów i tłuszczów; witaminy i składniki mineralne: mikro- i makroelementy; 

probiotyki i prebiotyki (3h). 

Inne: samokształcenie 

Fizjologia mięśni: Podział mięśni. Mięśnie szkieletowe. Rola mięśni w czynności 

organizmu. Jednostka motoryczna. Podział mięśni szkieletowych. Rodzaje skurczów 

mięśni szkieletowych. Źródła energii pracujących mięśni. Utrzymanie i regulacja napięcia 

mięśniowego. Mięśnie gładkie – podział, mechanizm skurczu. Plastyczność mięśni 

gładkich (3h). 

Wydolność fizyczna: Podstawy wydolności fizycznej. Czynniki kształtujące. Pułap 

tlenowy. Deficyt i dług tlenowy. Rodzaje wysiłków. Źródła energii  w wysiłkach  o różnej 

intensywności. Metody oceny wydolności fizycznej, step test, próba Astrandów, test PWC 

(3h). 

Parametry morfologiczne krwi obwodowej – morfologia krwi (3h). 

Analiza moczu – badanie ogólne moczu (3h).  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia, rozmowa dydaktyczna, dyskusja dydaktyczna:  „burza mózgów”. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ocenianie formujące: testy obejmujące obszary tematyczne zajęć (4 testy cząstkowe);  

Ocenianie podsumowujące: egzamin testowy 

Literatura 

podstawowa 

 Krauss H., Sosnowski P. (red.):  Podstawy fizjologii człowieka. Wydawnictwo UM  

 im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2009.  

Traczyk W.Z.:  Fizjologia człowieka w zarysie.  PZWL, 2009. 

Ganong W.F.:  Fizjologia.  PZWL, 2007. 

Literatura 

uzupełniająca 

 Hansen J.T., Koepen B.M.: Atlas fizjologii człowieka Nattera. Wydawnictwo    

 Medyczne Urban & Partner, 2005.  

Konturek St. J.: Fizjologia człowieka. Wydawnictwo Medyczne Urban   & Partner,2007. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna prawidłową budowę i funkcję komórek, tkanek, 

narządów i układów narządów oraz rozumie 

współzależność ich budowy i funkcji. 

K_W01 
M2_W01 

M2_W02 

P_W02 
Zna pojecie homeostazy wewnątrzustrojowej  

i mechanizmy jej regulacji. 
K_W02 

M2_W01 

M2_W02 
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P_W03 

 Rozumie funkcjonowanie podstawowych układów 

regulacyjnych organizmu człowieka – układu nerwowego 

i hormonalnego, wyjaśnia różnice w ich działaniu. 

K_W03 
M2_W01 

M2_W02 

P_W04 
Potrafi omówić czynność serca i funkcjonowanie układu 

krążenia. 
K_W03 

M2_W01 

M2_W02 

P_W05 
Potrafi opisać wymianę gazową w płucach i czynność 

układu oddechowego. 
K_W03 

M2_W01 

M2_W02 

P_W06 
Rozumie funkcjonowanie układu pokarmowego 

i podstawową przemianę materii. 
K_W03 

M2_W01 

M2_W02 

P_W07 
Zna funkcję i rolę układu moczowego w utrzymaniu 

homeostazy wewnątrzustrojowej. 
K_W03 

M2_W01 

M2_W02 

P_W08 
Zna powstawanie i znaczenie płynów ustrojowych, 

wydzielin i wydalin. 
K_W03 

M2_W01 

M2_W02 

P_W09 

Zna budowę i funkcje narządów i komórek układu 

immunologicznego oraz zasady odpowiedzi 

odpornościowej. 

K_W04 
M2_W01 

M2_W02 

P_W10 

Potrafi wskazać przyczyny i objawy wybranych zaburzeń 

narządowych oraz przewidzieć zmiany  

w podstawowych parametrach laboratoryjnych. 

K_W05 M2_W03 

P_W11 
Zna rolę badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, 

monitorowaniu i rokowaniu zaburzeń narządowych. 
K_W20 M2_W03 

P_W12 
Zna kliniczne aspekty zaburzeń hematopoezy 

 i hemostazy oraz metody ich laboratoryjnej oceny. 
K_W25 

M2_W03 

M2_W07 

P_U01 Potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych. K_U08 M2_U06 

P_U02 
Potrafi interpretować wyniki podstawowych badań 

morfologicznych, koagulologicznych i biochemicznych. 

K_U14 

 

K_U19 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01 M2_K01 

P_K02 Potrafi pracować w grupie. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

P_K03 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

 

 

 

Bilans 

nakładu 

pracy 

studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 15 x 1 h 15 h 

udział w ćwiczeniach  15 x 3 h 45 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  15 x 3 h 45 h 

przygotowanie do kolokwiów   4 x 3 h 12 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 20 h 20 h 

Łączny nakład pracy studenta 
 

137 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 
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Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
90 h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 Testy cząstkowe. Egzamin testowy. 

P_W02 Testy cząstkowe. Egzamin testowy. 

P_W03 Testy cząstkowe. Egzamin testowy. 

P_W04 
Testy cząstkowe, ocena zdolności do samodzielnej 

pracy. 
Egzamin testowy. 

P_W05 
Testy cząstkowe, ocena zdolności do samodzielnej 

pracy. 
Egzamin testowy. 

P_W06 
Testy cząstkowe, ocena zdolności do samodzielnej 

pracy. 
Egzamin testowy. 

P_W07 
Testy cząstkowe, ocena zdolności do samodzielnej 

pracy. 
Egzamin testowy. 

P_W08 
Testy cząstkowe, ocena zdolności do samodzielnej 

pracy. 
Egzamin testowy. 

P_W09 Testy cząstkowe, obserwacja w trakcie ćwiczeń. Egzamin testowy. 

P_W10 Testy cząstkowe, obserwacja w trakcie ćwiczeń. Egzamin testowy. 

P_W11 Testy cząstkowe, obserwacja w trakcie ćwiczeń. Egzamin testowy. 

P_W12 Testy cząstkowe, obserwacja w trakcie ćwiczeń. Egzamin testowy. 

P_U01 Analiza przypadku. Egzamin testowy. 

P_U02 Analiza przypadku. Egzamin testowy. 

P_K01 Ocena zdolności do samodzielnej pracy. Egzamin testowy. 

P_K02 Obserwacja w trakcie ćwiczeń. - 

P_K03 Ocena zdolności do samodzielnej pracy. Egzamin testowy. 

Data 

opracowania 

programu 

06.11.2012r.  Program opracował Dr n. med. Justyna Kupsz 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka Medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite studia 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Higiena i 

epidemiologia 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_18 

Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 

Katedra Medycyny 

Społecznej  
Zakład Higieny  

Zakład Epidemiologii 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab. Jerzy 

Marcinkowski 
email: kmsam@ump.edu.pl 

tel.: 61 854 73 89         

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

10  

ćwiczenia 

20 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Znajomość podstaw biologii ogólnej, chemii, podstaw nauk społecznych. 

Cel 

kształcenia 

Nabycie umiejętności dostrzegania zagrożeń zawodowych, począwszy od własnego 

stanowiska pracy. Rozeznanie w możliwościach pomiarów zagrożeń zawodowych, jak  

i sposobów ochrony przed nimi (profilaktyka techniczna i medyczna). Poznanie 

obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracownika wynikających  

z Kodeksu pracy. Poznanie zasad profilaktyki i profilaktycznej opieki zdrowotnej  

w różnych okresach życia, jak i istoty promocji zdrowia oraz zasad komunikacji 

społecznej. 

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu współczesnej epidemiologii, podstawowych 

pojęć epidemiologicznych oraz metod oceny stanu zdrowia ludności; Opanowanie wiedzy 

z zakresu badania częstości występowania i rozpowszechnienia chorób, niezdolności do 

pracy i zgonów oraz czynników mających wpływ na zdrowie. Zdobycie wiedzy na temat 

metod epidemiologicznych stosowanych w klinice, poznanie zasad prawidłowego 

prowadzenia badań klinicznych produktów medycznych w krajach Unii Europejskiej. 

Poznanie wybranych zagadnień związanych z chorobami zakaźnymi i ich profilaktyką. 

Określenie roli analityka w pracy laboratoryjnej stacji sanitarno-epidemiologicznej i w 

firmach farmaceutycznych.  

Treści 

programowe 

Wykłady: 

Promocja zdrowia. Higiena psychiczna. Zasady komunikacji społecznej 

Medycyna różnych okresów życia 

Problemy higieniczno-sanitarne w placówkach opieki zdrowotnej 

Higiena pracy. Ergonomia  

Środowiskowe uwarunkowania zdrowia 

Ćwiczenia: 
Promocja zdrowia. Higiena psychiczna. Zasady komunikacji społecznej. 

Medycyna różnych okresów życia. 

Problemy higieniczno-sanitarne w placówkach opieki zdrowotnej. 

Higiena pracy. Ergonomia. 

Środowiskowe uwarunkowania zdrowia. 

Podstawy epidemiologii, epidemiologia kliniczna i eksperymentalna, metodyka badań 

produktów medycznych – przygotowanie planu badania eksperymentalnego.  

Źródła informacji o stanie zdrowia ludności. Struktura i zadania stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

Ocena stanu zdrowia ludności. Analiza stanu zdrowia populacji na podstawie wybranych 

współczynników. 

Wybrane zagadnienia z epidemiologii chorób zakaźnych (cz. I) – łańcuch epidemiczny, 

profilaktyka chorób zakaźnych. 

mailto:kmsam@ump.edu.pl
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Wybrane zagadnienia z epidemiologii chorób zakaźnych (cz. II) – HIV, wzw. 

Formy 

i metody 

dydaktyczne 

Ćwiczenia z prezentacją multimedialną. Zaliczenie wykonanych ćwiczeń. Warsztaty. 

Praca w grupach, dyskusja, praca z tekstem. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Dla uzyskania zaliczenia konieczne jest odrobienie wszystkich zajęć i zdanie testu 

końcowego. Nieobecność należy usprawiedliwić, a następnie opuszczone zajęcie odrobić. 

W przypadku więcej niż 2 nieobecności należy powtórzyć cykl zajęć. Dopuszczalne są 2 

podejścia do końcowego testu zaliczeniowego; w przypadku niepowodzenia obowiązuje 

ustne zaliczenie w obecności kierownika Zakładu.   

Literatura 

podstawowa 

 

Marcinkowski JT, Klimberg A (red). Profilaktyka i wybrane aspekty organizacyjno-

prawne w zawodach medycznych. Wyd. Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011. 

Marcinkowski JT (red). Higiena – profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. 

PZWL, Warszawa 2003. 

Krzyżaniak A, Gałęcki J. Skrypt z epidemiologii dla studentów akademii medycznej. 

Wyd.  Ucz. Akademii medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 1999. 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Beaglehole R, Bonita T, Kjellstrom, red. Szeszenia-Dąbrowska N. Podstawy 

epidemiologii. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Łódź 2002. 

Marcinkowski JT (red). Higiena – profilaktyka w zawodach medycznych – wybrane 

zagadnienia. Wyd. Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

Poznań 2002. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne 

związane ze zdrowiem i jego ochroną, w zakresie 

niezbędnym dla medycyny laboratoryjnej. 

K_W14 

 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

P_W02 

Zna patogenezę, patomechanizm, epidemiologię, główne 

objawy kliniczne, metody diagnostyki i zasady leczenia 

najważniejszych chorób wywołanych przez bakterie, 

grzyby i wirusy. 

K_W30 

 

M2_W03 

M2_W07 

P_U01 

Potrafi skutecznie komunikować się ze 

współpracownikami, innymi pracownikami ochrony 

zdrowia i odbiorcami wyników. 

K_U04 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

P_U02 

Potrafi rozwiązywać problemy diagnostyczne w różnych 

dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem 

współczesnych źródeł informacji. 

K_U35 

M2_U04 

M2_U06 

M2_U07 

P_U03  Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań 

badawczych. 
K_U38 M2_U08 

P_U04 Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań 

naukowych i własnych obserwacji. 
K_U39 M2_U08 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

P_K03 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia  

i współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

P_K04 
Demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność 

fizyczną. 
K_K07 M2_K09 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    
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Bilans 

nakładu 

pracy 

studenta 

udział w wykładach 5 x 2h 10 h 

udział w ćwiczeniach  10 x 2 h 20 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  10 x 2 h 20 h 

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 1 x 10 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  65 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  30 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
40 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-_W02 

P_U01-P_U04 

P_K01-P_K04 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Egzamin testowy. 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 

Obecność na wszystkich ćwiczeniach 

(seminariach), a w razie nieobecności zaliczenie 

ustne danego tematu. 

 

Aktywny udział podczas ćwiczeń.  

Data 

opracowania 

programu 

31.12.2012 r. Program opracował 

dr n. biol. Aneta Klimberg (higiena) 

dr n. med. Małgorzata Krzywińska-

Wiewiórowska (epidemiologia) 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Histologia 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_07 

Punkty 

ECTS 
7 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Histologii     i Embriologii 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

dr Jolanta Seidel,  
email: jseidel@ump.edu.pl,  

tel. 618546451 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

20 

ćwiczenia 

55 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz  nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu anatomii 

człowieka, biologii oraz znać podstawy genetyki.  

Cel kształcenia 

Przedstawienie budowy i czynności komórki i jej organelli w tym krwi oraz metod 

badania komórek i tkanek. Omówienie budowy i czynności tkanek i narządów. 

Po zakończeniu zajęć student powinien: 

- posiadać umiejętność wykonywania preparatów histologicznych, rozmazów krwi 

- rozpoznawać preparaty histologiczne  narządów 

- umieć powiązać budowę narządów z ich  funkcją 

- posiadać podstawową wiedzę z zakresu budowy i czynności komórek, tkanek 

  i narządów umożliwiająca swobodną dyskusję  z lekarzami 

Treści 

programowe   

Wykłady  

Metody badań w histologii. Cytologia. Cykl życiowy komórki, apoptoza. Tkanka 

nabłonkowa        i mięśniowa. Tkanka łączna i krew.  Tkanka nerwowa. Układ naczyniowy 

i limfatyczny. Układ dokrewny. Układ pokarmowy I. Układ pokarmowy II. Układ 

oddechowy, skóra, układ moczowy. Układ płciowy męski, układ płciowy żeński, gruczoł 

mlekowy. Centralny układ nerwowy, narządy zmysłów: oko, ucho.  

Ćwiczenia  

Ćwiczenia organizacyjne, szkolenie BHP, technika histologiczna. Mikroskop 

elektronowy i hodowla komórek. Cytologia. Podziały komórki. Tkanka nabłonkowa i 

mięśniowa. Tkanka łączna. Krew. Tkanka nerwowa. Układ naczyniowy i limfatyczny. 

Układ dokrewny. Układ pokarmowy (j. ustna i cewa pokarmowa). Układ pokarmowy II 

(gruczoły układu). Układ oddechowy, skóra, układ moczowy. Układ płciowy męski. 

Układ płciowy żeński. Centralny układ nerwowy, oko. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metodyka nauczania: 

- wykłady (prezentacje komputerowe w programie Power Point ilustrujące omawiane  

  zagadnienie). 

- pokazy audiowizualne (filmy, schematy) 

- dyskusja 

- pokaz, demonstracja 

- objaśnienie lub wyjaśnienie 

- ćwiczenia praktyczne 

Ćwiczenia polegają na analizie cyfrowych obrazów preparatów histologicznych  

(tzw. preparatów wirtualnych) oraz mikroskopowej analizie preparatów rzeczywistych 

 i wykonaniu schematycznych rysunków obrazujących strukturę histologiczną 

analizowanych komórek, tkanek i narządów. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie ocen asystentów sprawdzających 

przygotowanie  do zajęć i uzyskaniu pozytywnych ocen ze sprawdzianów 1-3, oraz 

mailto:jseidel@ump.edu.pl
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podstawowej praktycznej znajomości preparatów histologicznych (sprawdzian 

praktyczny). 

Egzamin końcowy (pisemny) obejmuje treści prezentowane na wykładach  

i ćwiczeniach. 

Literatura 

podstawowa 

M. Zabel: Histologia – Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii,  

Urban &  Partner, 2004. 

B. Miśkowiak: Podstawy histologii oraz technika histologiczna. Wyd. AM Poznań, 

1996. 

B. Young, J.S. Lowe, A. Stewens, J.W. Heath: Histologia: Podręcznik i atlas. Elsevier, 

2006. 

Literatura 

uzupełniająca 

Cichocki T., Litwin J., Mirecka J. Kompendium histologii. Wydawnictwo UJ.,  

 Kraków 2002. 

Sawicki W. Histologia: non nova sed novae. WL PZWL, Warszawa 2000. 

 Sobotta J., Walsch U. Histologia: atlas cytologii i histologii Frithjofa Hammersena.  

  Urban & Partner, Wrocław 2002. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna budowę, funkcje komórki jako podstawowej 

jednostki budowy organizmu człowieka. 

K_W01 

K_W02 

M2_W01 

M2_W02 

P_W02 
Zna organizację histologiczną tkanek i narządów  

w odniesieniu do ich złożonej struktury i funkcji. 

K_W01 

K_W02 

M2_W01 

M2_W02 

P_W03 
Rozumie zależności istniejące między poszczególnymi 

narządami i układami.  

K_W03 

K_W04 

M2_W01 

M2_W02 

P_W04 
Zna zasady pobierania i przygotowania materiału do 

badań histologicznych. 

K_W16 

K_W28 

M2_W07 

M2_W03 

P_W05 
Zna podstawowe techniki barwienia preparatów 

histologicznych stosowane w mikroskopii świetlnej 
K_W16 M2_W07 

P_U01 

Posiada umiejętność posługiwania się mikroskopem 

optycznym. 

 

K_U12 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U07 

M2_U08 

P_U02 

Rozpoznaje w obrazach z mikroskopu optycznego 

struktury histologiczne odpowiadające narządom, 

tkankom, komórkom  i strukturom komórkowym oraz 

opisuje  i interpretuje ich budowę, a także potrafi 

zinterpretować zależności między budowa i funkcją. 

K_U12 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U07 

M2_U08 

P_U03 Potrafi wykonać preparat histologiczny. K_U05 
M2_U01 

M2_U06 

P_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01 
M2_K01 

M2_K02 

P_K02 
W czasie pracy na ćwiczeniach i w laboratorium 

przestrzega zasad bezpieczeństwa. 
K_K05 

M2_U07 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 10 x 2 h 20 h 

udział w ćwiczeniach  17x3h+2x2h  55 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  15 x 4 h 60 h 

przygotowanie do kolokwiów   3 x 10 h 30 h 

przygotowanie do egzaminu   30 h 

Łączny nakład pracy studenta  210 h 
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Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  75 h 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
115 h 4 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć. 

Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń 

dyskusja na ćwiczeniach. 

Odpowiedź ustna. 

Kolokwium pisemne. 

Egzamin teoretyczny. 

P_W02 
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć. 

Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń. 

dyskusja na ćwiczeniach. 

Odpowiedź ustna. 

Kolokwium pisemne. 

Egzamin teoretyczny. 

P_W03 
Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń,  

dyskusja na ćwiczeniach. 

Odpowiedź ustna. 

Kolokwium pisemne. 

Egzamin teoretyczny. 

P_W04 
Ocena przygotowania studenta do zajęć, dyskusja 

na ćwiczeniach. 

Zaliczenie ćwiczeń 

egzamin teoretyczny. 

P_W05 
Ocena przygotowania studenta do zajęć, dyskusja 

na ćwiczeniach. 

Zaliczenie ćwiczeń 

egzamin praktyczny i teoretyczny. 

P_U01 
Ukierunkowanie pracy studenta. 

Obserwacja pracy studenta. 
Zaliczenie ćwiczeń. 

P_U02 
Ukierunkowanie pracy studenta. 

Obserwacja pracy studenta. 

Zaliczenie ćwiczeń 

egzamin praktyczny. 

P_U03 
Ukierunkowanie pracy studenta. 

Obserwacja pracy studenta. 
Zaliczenie ćwiczeń 

egzamin praktyczny. 

P_K01 
Ukierunkowanie myślenia i pracy studenta 

Dyskusja. 
Zaliczenie ćwiczeń. 

P_K02 
Obserwacja pracy studenta 

ukierunkowanie pracy studenta. 
Zaliczenie ćwiczeń. 

Data 

opracowania 

programu 
9.11.2012r. Program opracował dr Jolanta Seidel 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Historia medycyny 

 i diagnostyki 

laboratoryjnej 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_19 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Historii Nauk 

Medycznych 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)     

dr hab. Anita Magowska 

prof. nadzw. UM 
anitamagowska@yahoo.com 

Tel. 61 854 72 41/2 

Rodzaj 

przedmiotu 

obowiązkowy 

 

semestr 

III 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz  nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Wiedza wyniesiona z I roku studiów 

Cel kształcenia 

Przedstawić rozwój medycyny i diagnostyki laboratoryjnej, zaznajomić  

z pozanaukowym kontekstem postępu medycyny i diagnostyki laboratoryjnej, 

wskazać humanistyczne aspekty zawodu diagnosty laboratoryjnego, 

przygotować  do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych 

 

Treści 

programowe 

Seminaria 

1. Medycyna jako protonauka w starożytnych cywilizacjach. Teoria Hipokratesa 

i jej wpływ na zainteresowanie lekarzy i chirurgów czynnikami humoralnymi. 

Wpływ Arabów na medycynę średniowieczną a sztuka uroskopii. 

2. Wpływ epidemii na rozwój medycyny (od morowego powietrza do epidemii 

AIDS). Historyczne teorie chorób infekcyjnych i ich wpływ na profilaktykę i 

terapię. 

3. Zarys historii szpitalnictwa. Medykalizacja szpitali w XVIII-XIX w. i jej 

znaczenie dla studiów lekarskich. Szkoły wiedeńskie i ich znaczenie dla 

zainteresowania lekarzy analizami materiału biologicznego. Nauczanie 

kliniczne i eksperymenty medyczne a postęp medycyny w XX w. 

4. Zarys historii chemii, w tym chemii klinicznej i farmaceutycznej. Rozwój 

farmakologii, biochemii oraz toksykologii a wyodrębnianie medycyny 

laboratoryjnej, zwłaszcza w USA. 

5. Historia diagnostyki laboratoryjnej jako dziedziny nauki i specjalności 

zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasług: Johanna Hellera, 

Otto Folina, Gyorgy von Hevesy, Edmunda Biernackiego, Marcelego 

Nenckiego, Tadeusza Tempki, Ludwika Hirszfelda, Bolesława 

Skarżyńskiego i Józefa Chmiela  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metoda dyskusyjna, metoda genetyczna (poszukiwanie pierwowzoru), metoda 

porównawcza, prezentacje, krótkie filmy 

mailto:anitamagowska@yahoo.com
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Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Końcowy test zaliczeniowy, wymagane  60% do zaliczenia 

 

Literatura 

podstawowa 
 

T. Brzeziński (red.), Historia medycyny, Warszawa PZWL 1995. 

B. Urbanek (red.), Zawody diagnosty laboratoryjnego i felczera na ziemiach polskich w 

XIX i XX wieku, Aspra, Warszawa 2011. 

Polski Słownik Biograficzny, różne tomy (życiorysy polskich uczonych zasłużonych 

dla diagnostyki laboratoryjnej). 

Literatura 

uzupełniająca 

 

 

 

 

 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie 

do 

kierunkowyc

h efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne 

związane ze zdrowiem i jego ochroną, zwłaszcza w 

aspektach historycznych, w zakresie niezbędnym dla 

medycyny laboratoryjnej 

K_W14 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

P_U01 

W oparciu o wiedzę historyczno-medyczną  

o doświadczeniach naukowych potrafi współdziałać  

w planowaniu i realizacji zadań badawczych 
K_U38 

M2_U08 

 

P_U02 
W oparciu o materiał historyczny potrafi formułować  

i wykorzystywać wnioski z badań naukowych  

i własnych obserwacji 

K_U39 M2_U08 

P_U03 

Potrafi przygotować i przedstawić wybrane problemy 

diagnostyki laboratoryjnej w formie ustnej i pisemnej  

w sposób dostosowany do przygotowania osób/grup 

docelowych 

K_U40 
M2_U13 

M2_U14 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, 

jest krytyczny wobec osiągnięć medycznych 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K02 

M2_K04 

M2_K06 

 

P_K03 

 

 

W oparciu o wiedzę historyczną prawidłowo 

identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego 

K_K04 

M2_K03 

M2_K07 

M2_K08 

P_K04 
Jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty 

laboratoryjnego i zna jego humanistyczne aspekty  

 

M2_K08 

 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach * 5 x 3h 15h 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1x 1h 1h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów * 5 x 1h 5h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 4 h 4 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 



85 

 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  16h 1 

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym (w tym przygotowanie 

prezentacji) 

25 h  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące 

 
Podsumowujące 

P_W01 Obserwacja pracy studenta podczas zajęć Test zaliczeniowy 

P_U01 

P_U02 

P_U03 

Ocena prezentacji przygotowanej przez 

studenta  
Test zaliczeniowy 

P_K01 

P_K02 

P_K03 

P_K04 

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć Test zaliczeniowy 

Data 

opracowania 

programu 

06.05.2015 r. Program opracował 
dr hab. prof. UM Anita 

Magowska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Immunologia 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_08 
Punkty 

ECTS 
4 

Jednostka 

realizująca 

Zakład Immunologii  

Katedry Immunologii 

Klinicznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof dr hab. Jan Sikora  

email: jan-sikora@wp.pl 

tel. 61 854 7177 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

10 

ćwiczenia 

20 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Zaliczenie przed rozpoczęciem ćwiczeń kolokwium wejściowego obejmującego 

materiał z wykładów. 

Cel kształcenia 
Zapoznanie studentów z  podstawami immunologii i immunodiagnostyki. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Układ odpornościowy-wprowadzenie, cząsteczki wiążące antygen, odporność naturalna, 

mechanizmy odporności swoistej, regulacja odpowiedzi immunologicznej.  

Ćwiczenia  

Antygeny, hapteny, antygenowość, immunogenność, epitop, powinowactwo, awidność, 

przeciwciała, monoklonalność, poliklonalność, monowalentność, poliwalentność, 

precypitacja, krzywa precypitacji, obszar ekwiwalentny, warunki reakcji precypitacji, 

metody oparte o zjawisko precypitacji, immunoelektroforezy, immunofiksacja, złożone 

techniki serologiczne, immunoblotting, doting, testy immunochromatograficzne, 

immunoprecypitacja, aglutynacja, warunki reakcji aglutynacji, metody oparte o zjawisko 

aglutynacji. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Prezentacje multimedialne, praca w laboratorium  pod kierunkiem asystentów w zakresie 

nabywania umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, postępowania z 

materiałem biologicznym i stosowania  podstawowych technik  

immunodiagnostycznych 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Studenci są zobowiązani do aktywnego udziału w ćwiczeniach i przygotowywania się 

do nich zgodnie z planem zajęć. Na zaliczenie przedmiotu pozwala pozytywny wynik 

egzaminu, który odbywa się po zakończeniu wykładów i ćwiczeń dla całego roku. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na  ćwiczeniach. Dopuszczalne 

jest opuszczenie jednego z nich. Egzamin składa się ze 100 pytań testowych, czas 

trwania 100 min. Termin do uzgodnienia dla całego roku. Maksymalna ocena: 100 

punktów, minimum potrzebne do zaliczenia: 60%. 

Literatura 

podstawowa 

Immunologia dla studentów Wydziału Lekarskiego.      

Praca zbiorowa pod red. prof. dr. hab. J. Żeromskiego. Wyd. Nauk. U.M. 2008. 

Immunologia. Red. M. Jakóbisiak,  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 

Literatura 

uzupełniająca 

Immunologia. Roitt , Brostoff, Male. Wyd.  polskie pod red. tłum. prof. dr.  hab. J. 

Żeromskiego Elsevier Urban&Partner 2006 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 Rozumie funkcjonowanie układu odpornościowego. K_W03 M2_W02 

mailto:jan-sikora@wp.pl
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M2_W01 

P_W02 

Zna budowę i funkcję narządów i komórek układu 

immunologicznego; rozumie zasady regulacji 

odpowiedzi odpornościowej i zasady diagnostyki 

immunologicznej. 

K_W04 
M2_W02 

M2_W01 

P_W03 

Zna podstawy metodyczne metod analitycznych w tym 

immunochemicznych i ich zastosowanie w medycynie 

laboratoryjnej. 

K_W11 
M2_W03 

M2_W07 

P_W04 

Zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, 

zasady i metodykę pobierania, transportu, 

przechowywania i przygotowania go do analizy  

(w tym: miejsce i czas pobrania, wpływ czynników 

interferujących, dobór antykoagulantów, utrwalaczy  

i podłoża transportowego, temperatury). 

K_W22 
M2_W03 

M2_W07 

P_U01 

Potrafi wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ 

czynników  przedlaboratoryjnych na jakość wyniku 

badania laboratoryjnego (w tym konieczność 

powtórzenia badania). 

K_U01 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U07 

P_U02 
Potrafi pouczyć pacjenta przed pobraniem materiału do 

badań. 
K_U03 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U05 

P_U03 
Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki oceny układu 

immunologicznego. 
K_U25 

M2_U02 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 5 x 2 h 10 h 

udział w ćwiczeniach  5 x 4 h 20 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  5 x 4 h 20 h 

opracowywanie protokołów z ćwiczeń 5 x 2h 10 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 10 h 10 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 20 h 20 h 

Łączny nakład pracy studenta  90 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  30h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
50h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01- P_W04 

P_U01-P_U03 

Kolokwium wejściowe, ocena stopnia 

przygotowania w trakcje ćwiczeń. 
Egzamin końcowy. 

Data 

opracowania  
9.11.2012 Program opracował Dr hab. Jan Sikora, prof.UM 
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Wydział Farmaceutyczny 

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Język obcy 
Kod 

przedmiotu/mo

dułu 

MK_20 
Punkty 

ECTS 
3 

Jednostka 

realizująca 
Studium Języków Obcych 

Osoba odpowiedzialna  
 (imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego) 

Mgr Tadeusz Jurek 
email: tjurek@umed.poznan.pl 

tel.61-854-74-34 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III i IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

60 

seminaria  

- 

Obszar 

nauczania 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Student powinien posiadać wiadomości z zakresu języka obcego z I roku studiów. 

Cel kształcenia 

Zapoznanie ze słownictwem specjalistycznym dotyczącym leków, ich stosowania  

i mechanizmy działania. Posługiwanie się słownictwem z zakresu funkcjonowania 

organizmu ludzkiego i przemian w nim zachodzących oraz higieny i epidemiologii. 

Poznanie słownictwa związanego z wyposażeniem laboratorium analitycznego i metod 

badawczych. Powszechnie występujące choroby i jej objawy. Perspektywy zatrudnienia 

w zawodzie analityka medycznego. Ubieganie się o pracę/ napisanie CV. Doskonalenie 

niezbędnych struktur gramatycznych, doskonalenie umiejętności mówienia, czytania ze 

zrozumieniem oraz wyrobienie zachowań językowych  

w wybranych sytuacjach zawodowych-opanowanie słownictwa koniecznego do 

komunikacji interpersonalnej.  

Treści 

programowe 

Ćwiczenia 

Zapoznanie się ze słownictwem opisującym leki, ich grupy i rodzaje oraz stosowanie. 

Prawidłowej czynności organizmu człowieka. 

Związków między układami i narządami. 

Rola układu immunologicznego. 

Zaburzenia stanu zdrowia związane z jakością środowiska, stylem życia i czynnikami 

społeczno-ekonomicznymi. 

Higiena żywności i żywienia. 

Zaburzenia przemiany materii. 

Przemiany biochemiczne zachodzące w żywym organizmie w warunkach 

fizjologicznych i patologicznych. 

Metody analityczne. 

Rodzaje odczynników medycznych. 

Wyposażenie laboratorium. 

Zasady i metodyka pobierania, transportu i przechowywania materiału do badań 

laboratoryjnych. 

Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, rokowaniu, terapii i monitorowaniu 

procesu chorobowego oraz w profilaktyce. 

Znaczenie współpracy między laboratorium i oddziałem szpitalnym. 

Podstawowe pojęcia toksykologii. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Elementy następujących metod: metoda audiowizualna, komunikacyjna, kognitywna, 

bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa. 

Techniki: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, tłumaczenie, praca  

w grupach, praca w parach, zadania typu prawda – fałsz, uzupełnianie zdań, łączenie 

definicji z wyrazem, 

łączenie początku zdania z jego końcem, ćwiczenie wymowy, ćwiczenia gramatyczne, 

dialogi. 

mailto:tjurek@umed.poznan.pl


89 

 

Środki dydaktyczne: podręczniki, hand outy, komputer, nagrania CD, filmy video, 

plansze anatomiczne, słowniki, materiały www. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Student jest oceniany na bieżąco podczas ćwiczeń i spotkań z wykładowcą, a także na 

podstawie sprawdzianów, kartkówek, prac domowych, kolokwiów ustnych  

i pisemnych oraz testu finalnego. 

Literatura 

podstawowa 

 

J.angielski 

B.Darzycka,M.Kierczak, G.Mijas, English texts for students of medical analytics, 

Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001 

E.Donesch-Jeżo, English for medical students and doctors, Wydawnictwo Przegląd 

Lekarski, Kraków 2000 

J.francuski  

J.Glanowska, E.Janicka, Pharmacie, pharmacien,PZWL, Warszawa 

Z.Sikora, Język francuski – podręcznik dla wydziałów farmacji, PZWL, Warszawa 

J.niemiecki 

Schubert, Cornelsen Verlag, Fachkunde for Arzthelferinnen, Berlin, 1997 

Medizin 1 – Materialien zum fachsprachlichen Deutchunterricht, 1994 

K.Szemler magdolna, Halasz Renata, SPRECHSTUNDE AUF DEUTCH, 1997 

J.rosyjski 

 R. Hańczuk, Russkij jazyk w medicinie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

2008 

D.Ramotowska, Język rosyjski. Podręcznik dla studentów farmacji, Państwowy Zakład 

 Wydawnictw lekarskich, Warszawa 1980 

J.Terczyński, Uczebnik russkogo jazyka. Podręcznik dla studentów wydziału 

lekarskiego i stomatologii, PZWL, 1983 

Literatura 

uzupełniająca 

 

J.angielski 

Internet, artykuły z czasopism specjalistycznych 

J.francuski 

 Internet, artykuły z czasopism specjalistycznych 

B.Neuman, Słownik lekarski francusko-polski oraz polsko-francuski, PZWL, 

Warszawa 

J.niemiecki 

Internet, Das Gesunheits-Magazin  

Słownik medyczny polsko-niemiecki oraz niemiecko-polski, 2005 

J.rosyjski 

Internet, miesięcznik „Zdorovie” 

B.Neuman, E.Neuman, Słownik lekarski polsko-rosyjski, PZWL, 1971 

B.Neuman, E.Neuman, Słownik lekarski rosyjsko-polski, PZWL, 1987 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Wiedza:  

- zna słownictwo i zwroty opisując leki, ich rodzaje  

i stosowanie 

- zna słownictwo i zwroty, służące do opisu 

funkcjonowania organizmu 

- posiada wiedzę na temat nazewnictwa związków 

między układami i narządami 

- zna słownictwo i zwroty dotyczące układu 

immunologicznego i jego funkcjonowania 
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- zna słownictwo i zwroty opisujące styl życia i jego 

wpływu na zdrowie 

- zna słownictwo i zwroty, dotyczące higieny żywienia 

- zna słownictwo opisujące przeminę materii 

- ma wiedzę, dotyczącą słownictwa i zwrotów, 

dotyczących przemian biochemicznych w organizmie 

- zna słownictwo i zwroty związane z metodami 

analitycznymi 

- zna słownictwo i zwroty, dotyczące odczynników 

medycznych 

- zna słownictwo i zwroty, dotyczące wyposażenia 

laboratorium 

- zna słownictwo i zwroty związane z pobieraniem, 

transportem  

i przechowywaniem materiału do badań 

laboratoryjnych 

- zna słownictwo i zwroty, dotyczące roli badań 

laboratoryjnych 

- zna słownictwo i rozumie funkcjonowanie współpracy 

między laboratorium i oddziałem szpitalnym  

- zna terminy laboratoryjne, abrewiatury stosowane  

w diagnostyce laboratoryjnej 

- zna podstawowe słownictwo dotyczące toksykologii 

P_U01 

Umiejętności: 
po wprowadzeniu treści programowych student: 

- potrafi użyć słownictwa opisującego leki, ich rodzaje  

i stosowanie 

- potrafi użyć słownictwa, opisujące funkcjonowanie 

organizmu  

i porównujące związki między układami i organami 

 - potrafi użyć słownictwa i zwrotów, dotyczących 

budowy i funkcji  

  układu immunologicznego 

- potrafi użyć słownictwa i zwrotów, dotyczących stylu  

i higieny życia 

- potrafi użyć słownictwa i zwrotów, dotyczących 

odczynników  

i wyposażenia laboratorium 

- potrafi rozpoznać i odpowiednio zastosować określone 

struktury 

  gramatyczne i językowe w opisie procesów 

analitycznych 

- umie odpowiedzieć na ogólne i szczegółowe pytania, 

dotyczące 

  danej wypowiedzi słuchanej lub pisemnej 

- potrafi zrozumieć oryginalną wypowiedź słuchaną lub 

pisaną 

- potrafi prawidłowo formułować terminy medyczne 

- umie prawidłowo wymawiać terminy medyczne 

K_U41 M2_U15 

P_K01 

Kompetencje społeczne: 

- umie nawiązywać kontakty interpersonalne w grupie i 

w parze 

- potrafi współpracować 

- rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej wiedzy 

K_K06 M2_K01 
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- posiada świadomość własnych ograniczeń i umie je 

weryfikować 

- wykazuje kreatywność w działaniu 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach 60 x 1 h 60 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń 10 x 1 h 10 h 

przygotowanie do kolokwiów   4 x 1 h 4 h 

Łączny nakład pracy studenta  74 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
70 h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 

Student jest oceniany na bieżąco podczas ćwiczeń 

i spotkań z wykładowcą, a także na podstawie 

sprawdzianów, kartkówek, prac domowych, 

kolokwiów ustnych i pisemnych. 

Cztery testy pisemnych oraz test 

pisemny finalny. 

P_U01 

Student jest oceniany na bieżąco podczas ćwiczeń 

i spotkań z wykładowcą, a także na podstawie 

sprawdzianów, kartkówek, prac domowych, 

kolokwiów ustnych i pisemnych. 

Cztery testy pisemnych oraz test 

pisemny finalny. 

P_K01 Obserwacja studenta w czasie zajęć. 
Obserwacja studenta w czasie 

zajęć. 

Data 

opracowania 

programu 

 Program opracowała mgr Maria Pijanowska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa  

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i 

forma 

studiów 

jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Kwalifikowana 

pierwsza pomoc 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_22 
Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 

Katedra Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr hab. Hanna Billert 
email: hbillert@op.pl 

tel. 61 668 78 39 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

30 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Student rozpoczynający kształcenie z wyżej wymienionego przedmiotu powinien 

posiadać wiedzęz zakresu pierwszej pomocy i fizjologii w odniesieniu do układu 

krążenia, układu oddechowego oraz centralnego układu nerwowego. 

Cel kształcenia 

Przedmiot ma na celu naukę i kształtowanie umiejętności wykonywania czynności  

w przypadku nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach kwalifikowanej pierwszej 

pomocy, określonych w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia  

8 września 2006 r. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia  

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i dorosłych. 

Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED). 

Wstępne zaopatrywanie dróg oddechowych. Techniki wspomagania oddechu 
poszkodowanego. Tlenoterapia. 

Postępowanie w zadławieniach u dzieci i dorosłych.  

Przeprowadzanie wywiadu ratowniczego, Ocena poszkodowanego. Badanie wstępne, 

szczegółowe. Ocena stanu poszkodowanego po urazie. 

Tamowanie krwotoków, zaopatrywanie ran. 

Postępowanie w urazach kończyn, klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy.  

Stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa, zakładanie kołnierza, zdejmowanie kasku.  

Zabezpieczenie poszkodowanego we wstrząsie. 

Unieruchamianie kończyn po urazie. 

Ocena i segregacja poszkodowanych w zdarzeniach masowych. 

Przemieszczanie poszkodowanych jednoosobowe i sposobami zespołowymi. 

Udzielanie wsparcia psychicznego poszkodowanym. 

Seminaria 

Organizacja ratownictwa medycznego. Uwarunkowania prawne wykonywania 

czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
Ocena miejsca zdarzenia. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. 
Ewakuacja ze strefy zagrożenia. 
Elementy anatomii i fizjologii. Ocena poszkodowanego. Badanie wstępne, szczegółowe.  
Poszkodowany nieprzytomny. 
Resuscytacja poszkodowanych w różnych grupach wiekowych i w sytuacjach 

szczególnych. 
Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanych metodą 
półautomatyczną i automatyczną. 
Wstrząs – mechanizm, objawy, rozpoznanie, postępowanie. 
Inne stany nagłe: drgawki, cukrzyca zdekompensowana, ostry zespół wieńcowy, 
niewydolność oddechowa, podejrzenie udaru mózgu.  

Urazy mechaniczne i obrażenia. Krwotoki. Obrażenia kończyn, klatki piersiowej, 

mailto:hbillert@op.pl
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brzucha, kręgosłupa, głowy. 
Urazy termiczne, chemiczne, elektryczne. 

Zagrożenia środowiskowe. Podtopienie. Zatrucia. Poszkodowany pod wpływem 
środków odurzających i psychoaktywnych.  
Wypadki komunikacyjne. 
Taktyka działań ratowniczych w zdarzeniach mnogich, masowych i katastrofach. Zasady 
segregacji 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Dyskusja dydaktyczna, warsztaty dydaktyczne, analiza przypadków, metody 

symulacyjne, film, pokaz. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zasady zaliczenia przedmiotu: 

- Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie uczęszczania na zajęcia i aktywnego w 
nich udziału 

- Ocena ciągła oraz śródsemestralne sprawdziany ustne, pisemne i praktyczne 

Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności: 

Punktacja: 

95 – 100 -bardzo dobry 

90 - 94,9 - dobry plus 

85 - 89,9 - dobry 

80 - 84,9 - dostateczny plus 

75 - 79,9 - dostateczny 

poniżej 75 – niedostateczny 

Bardzo dobry: student opanował wiedzę z całego materiału, swoją wiedzę przedstawia 

w sposób logiczny i usystematyzowany oraz umie wykorzystać ją w praktyce. 

Dobry plus: student opanował zagadnienia z całego materiału programowego 

nauczania, w sposób spójny przedstawia posiadaną wiedzę. 

Dobry: student opanował wiedzę z większości materiału, kierowany przez nauczyciela 

akademickiego potrafi formułować trafnie wnioski, w sposób logiczny przedstawia 

swoją wiedzę. 

Dostateczny plus: student zna podstawowe zagadnienia i opanował minimum 

programowe, rozumie zadawane mu pytania, w sposób logiczny przedstawia swoją 

wiedzę. 

Dostateczny: student opanował zagadnienia zawarte w programie nauczania, rozumie 

pytania, ale odpowiada niespójnie w sposób opisowy, myli właściwą terminologię, nie 

potrafi praktycznie zastosować zdobytej wiedzy. 

Niedostateczny: student nie opanował minimum programowego, nie rozumie pytań, 

udziela odpowiedzi nie na temat, nie posługuje się prawidłowo podstawowym 

słownictwem 

Literatura 

podstawowa 

Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej w wersji elektronicznej: 

www.prc.krakow.pl/wyt/wyt.htm  Wyd. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2010 

Campbell JE (red): International trauma Life Suppotr.Ratownictwo przedszpitalne w 

urazach.Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków,2009 

Von Ribbeck J.: Natychmiastowa pomoc w nagłych wypadkach dzieci, marzec 2010, 

Media Rodzina 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Sefrin P, Shuna R.: Postępowanie w nagłych przypadkach. Urban & Partner, Wrocław 

2000. 

Pousada L. Osborne HH. Levy DB.: Medycyna Ratunkowa. Urban & Partner, Wrocław 

2000. 

Jakubaszko J.: Medycyna ratunkowa – nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego, 

Górnicki 2003 
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna anatomiczne i fizjologiczne aspekty prawidłowego 

funkcjonowania układów m.in. oddechowego, krążenia, 

nerwowego w warunkach zdrowia, choroby  

i stanu nagłego. 

K_W01 

K_W03 

M2_W01 

M2_W02 

P_W02 
Zna aspekty prawne udzielania kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. 
K_W15 M2_W10 

P_W03 
Definiuje metody oceny podstawowych funkcji 

życiowych człowieka w stanie zagrożenia. 
K_W15 M2_W10 

P_W04 Zna objawy stanu zagrożenia zdrowotnego. K_W15 M2_W10 

P_W05 
Charakteryzuje zasady udzielania kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. 
K_W15 M2_W10 

P_W06 

Zna zasady udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub 

życia. 

K_W15 M2_W10 

P_U01 

Charakteryzuje psychologiczne i społeczne aspekty 

postaw i działań pomocowych oraz zasady komunikacji 

interpersonalnej w relacji z osobą  

w stanie zagrożenia zdrowotnego i jego bliskimi. 

K_U04 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

P_K01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych 

osób. 

K_K01 
M2_K01 

M2_K02 

P_K02 
Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne 

role. 
K_K02 

M2_K04 

M2_K06 

P_K03 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  30 x 1 h 30 h 

udział w seminariach  15x 1 h 15 h  

Samodzielna praca studenta   

przygotowanie do ćwiczeń  20 x 0,5 h 10 h 

przygotowanie do seminariów  15 x 0,5 h 7,5 h 

przygotowanie do zaliczeń końcowych   1 x 5 h 5 h 

Łączny nakład pracy studenta  67,5 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  45 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  40 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W06 Wejściówka. Zaliczenie teoretyczne.  

P_U01 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Zaliczenie praktyczne. 

P_K01 – P_K03 Ocena zdolności do samodzielnej pracy.  
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Data 

opracowania 

programu 

04.02.2013 Program opracował 
Dr med. Roma Hartmann – Sobczyńska 

Dr hab. med. Hanna Billert 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Prawo medyczne 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_31 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Zakład Organizacji 

 i Zarządzania 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                

    Prof. dr hab. Piotr Stępniak 
      email: piotr.stepniak@interia.pl 

tel. 61-861-22-50   

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

IV 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Brak warunków wstępnych 

Cel kształcenia 

Przekazanie wiedzy o podstawowych regulacjach prawnych. 

Przekazanie wiedzy o podstawowych aktach prawnych w dziedzinie ochrony zdrowia. 

Poznanie zasad działania podmiotów leczniczych na rynku usług medycznych. 

Poznanie form prawnych, w których może być wykonywany zawód analityka 

medycznego/diagnosty  laboratoryjnego. 

Przekazanie wiedzy o  zasadach działania samorządu zawodowego diagnostów 

laboratoryjnych. 

Zapoznanie z zasadami wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. 

Zdobycie umiejętności interpretacji aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia. 

Wykształcenie umiejętności analizy podstawowych zasad i umów prawa cywilnego.  

Zdobycie umiejętności wyboru najkorzystniejszej formy prawnej wykonywania zawodu. 

Rozwinięcie umiejętności interpretacji aktów prawnych w praktyce zawodowej. 

Świadomość częstych zmian dokonywanych w przepisach prawa  i konsekwencji 

stosowania nieaktualnych regulacji  prawnych oraz konieczności aktualizacji wiedzy. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Podstawowe terminy prawne, pojęcie oraz charakterystyka źródeł prawa medycznego  

Osoby fizyczne. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych.  

Regulacja problematyki urodzenia i śmierci. Małoletniość i pełnoletniość.  

Osoby prawne w ochronie zdrowia. Działalność lecznicza – podstawowe zagadnienia. 

Formy prawne wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,. 

Podstawy prawne działania samorządu zawodowego. 

Zasady wykonywania zawodu oraz prawa i obowiązki diagnosty laboratoryjnego. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Samodzielne i grupowe rozwiązywanie kazusów, interpretacja aktów prawnych, 

możliwość wypowiedzi studentów na każdym etapie zajęć, dyskusja. 

Prezentacja multimedialna, akty prawne związane tematycznie z omawianymi 

zagadnieniami, kazusy, tablica, markery. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Obecność i aktywny udział w zajęciach, pozytywna ocena przygotowanej pracy pisemnej 

na wskazany temat. Zaliczenie. 

Literatura 

podstawowa 

Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2010 

Huk-Augustynowicz A, Widarska A., Podstawy prawa dla diagnostów laboratoryjnych, 

Warszawa 2009; Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. 

Komentarz,Warszawa 2012 

mailto:piotr.stepniak@interia.pl
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Literatura 

uzupełniająca 

Zajdel J., Prawo medyczne dla kardiologów, Łódź 2009;  

Sieńko A., Prawo ochrony zdrowia, Warszawa 2006. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P _W01 Prezentuje podstawowe zasady prawa cywilnego. 

K_W17 

M2_W08 

M2_W09 

M2_W10 

M2_W11 

M2_W12 

 

P_W02 

 

Zna zasady działania podmiotów leczniczych na rynku 

usług medycznych. 

P_W03 

 

Identyfikuje podstawowe formy prawne, w których może 

być wykonywany zawód analityka 

medycznego/diagnosty laboratoryjnego. 

P_ W04 

 

Opisuje zasady działania samorządu zawodowego 

diagnostów laboratoryjnych. 

P_W05 

 

Opisuje zasady wykonywania zawodu diagnosty 

laboratoryjnego. 

P_ U01 

 

Dokonuje interpretacji podstawowych aktów prawnych 

dot. prawa ochrony zdrowia. 

K_U04 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

P_ U02 
Wybiera najkorzystniejsze formy prawnej wykonywania 

zawodu. 

P_ U03 
Stosuje analizę podstawowych zasad i umów prawa 

cywilnego. 

P_ U04 
dokonuje analizy praw i obowiązków diagnosty 

laboratoryjnego. 

P_ K01 
Współpracuje z personelem medycznym przy 

konstruowaniu oraz analizie tekstów medycznych. 
K_K01 

- 

K_K04 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K04 

M2_K06 

M2_K03 

M2_K05 

P_ K02 

Posiada świadomość częstych zmian dokonywanych  

w przepisach prawa  i konsekwencji stosowania 

nieaktualnych regulacji prawnych oraz konieczności 

stałej aktualizacji wiedzy. 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  15 x 1 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  15 x 2 h 30 h 

przygotowanie pracy zaliczeniowej    2 x 5 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  55 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  45 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P _W01-P_W05 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 
Bieżąca ocena odpowiedzi na zadawane 

pytania. 
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P_ U01-P_ U04 Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 

Samodzielne przygotowanie pracy 

zaliczeniowej na zadany temat – praca ma 

rozwiązywać wskazany problem prawny 

odnoszący się do praktyki analityka 

medycznego. 

P_ K01-P_ K02 
Obserwacja pracy studenta w grupie  

w trakcie zajęć. 

Ocena zadania wykonanego zespołowo w 

trakcie zajęć.  

Data 

opracowania 

programu 

25 listopad 2012  r. 
Program 

opracował 
Dr hab. Piotr Stępniak 
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Wydział Farmaceutyczny 

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Psychologia 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_23 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Zakład Psychologii 

Klinicznej 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

dr Wojciech Strzelecki 
email: psychologia@ump.edu.pl 

tel. 61 854-72-74 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

IV 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Opanowane minimum treści programowych z zakresu biologicznych mechanizmów 

regulacji zachowań i fizjologii. 

Cel kształcenia 

Celem cyklu zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką wpływu czynników 

psychologicznych na funkcjonowanie człowieka – regulację zachowań, pojawianie się 

zaburzeń psychosomatycznych oraz procesy komunikacji interpersonalnej. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Psychologiczne mechanizmy regulacji zachowań człowieka w kontekście komunikacji, 

relacji interpersonalnych i zdrowia: inteligencja i procesy poznawcze i ich wpływ na 

funkcjonowanie człowieka; emocje i motywacje (mechanizmy wzbudzania emocji, 

ekspresja emocji, emocje podstawowe i pochodne, mechanizmy leżące u podstaw 

motywacji, typy motywacji, stres); temperament i osobowość (typy temperamentu, 

składowe temperamentu i osobowości). 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Seminaria (z wykorzystaniem studium przypadku, dyskusji dydaktycznej, ćwiczeń 

indywidualnych i grupowych, analizy materiałów audio-wideo). 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Obecność na seminariach. 

Aktywność własna w trakcie zajęć seminaryjnych. 

Zaliczenie pisemne w postaci testu wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową 

odpowiedzią. 

Literatura 

podstawowa 

Elementy psychologii ogólnej i klinicznej, Mojs E., Skommer M., Stelcer B. (red.). 

Wydawnictwo Naukowe UMP, Poznań 2011; 

Psychologia i życie. Wydanie nowe, Philip G. Zimbardo, Richard J. Gerrig (red.). 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011; 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Pomoc psychologiczna w chorobach somatycznych, Mojs E. (red.). Wydawnictwo jeżeli 

p to q, Poznań 2009; 

Psychologia w naukach medycznych, Cybulski M., Strzelecki W. (red.), Wydawnictwo 

Naukowe UMP, Poznań 2010; 

Psychologia w naukach medycznych. Część 2. Strzelecki W., Czarnecka-Iwańczuk M., 

Cybulski M., (red.), Wydawnictwo Naukowe UMP, Poznań 2011; 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne 

związane ze zdrowiem i jego ochroną, w zakresie 

niezbędnym dla medycyny laboratoryjnej. 

K_W14 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

mailto:psychologia@ump.edu.pl
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P_U01 
Potrafi przekazywać informacje o wyniku badania 

laboratoryjnego bez ingerencji w kompetencje lekarza. 
K_U02 M2_U01 

P_U02 

Potrafi skutecznie komunikować się ze 

współpracownikami, innymi pracownikami ochrony 

zdrowia i odbiorcami wyników. 

K_U04 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

P_K01 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  15 x 1h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  10 x 0,5 h 5 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5 h 5 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
20 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 
Wejściówka – ustne podsumowanie poprzednich 

zajęć. 

Zaliczenie pisemne w postaci testu 

wielokrotnego wyboru z jedną 

prawidłową odpowiedzią. 

P_U01 

Wejściówka – ustne podsumowanie poprzednich 

zajęć. 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 

Zaliczenie pisemne w postaci testu 

wielokrotnego wyboru z jedną 

prawidłową odpowiedzią. 

P_U02 

Wejściówka – ustne podsumowanie poprzednich 

zajęć. 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 

Zaliczenie pisemne w postaci testu 

wielokrotnego wyboru  z jedną 

prawidłową odpowiedzią. 

P_K01 

Wejściówka – ustne podsumowanie poprzednich 

zajęć. 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 

Zaliczenie pisemne w postaci testu 

Wielokrotnego wyboru  z jedną 

prawidłową odpowiedzią. 

Data 

opracowania 

programu 

Listopad 2012 Program opracował Marcin Cybulski 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Socjologia 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_24 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Pracownia Socjologii 

Medycznej Katedry 

Medycyny Społecznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr Małgorzata Gromadecka-

Sutkiewicz  
email: mgromade@ump.edu.pl 

tel. 61 8546825  

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Nie ma wymagań wstępnych dla studentów przystępujących do zajęć. 

Cel kształcenia 

Posiadanie wiedzy o stanie zdrowia społeczeństwa,  jego zagrożeniach i podstawowych 

typach styczności  wynikających z pełnienia ról społecznych; zrozumienie związanych  

z pełnieniem ról społecznych konsekwencji i ograniczeń wynikających z choroby; 

uzyskanie wiadomości istotnych dla skutecznego promowania zdrowia  

i upowszechniania działań profilaktycznych; znajomość wpływu czynników kulturowych, 

społecznych i ekonomicznych na uwarunkowania zdrowia i choroby; posiadanie wiedzy 

na temat socjomedycznych aspektów  rodziny, niepełnosprawności  

i starości. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Zdrowie i choroba jako zjawiska społeczne; struktura społeczna a zdrowie; element 

y kultury zdrowotnej społeczeństwa; postawy wobec zdrowia i choroby; styl życia  

a zdrowie; społeczne źródła stresu; socjomedyczne aspekty funkcjonowania rodziny; 

rodzina a choroba, hospitalizacja i niepełnosprawność; niepełnosprawność  

i niepełnosprawni w społeczeństwie; starość i jej społeczne konsekwencje; relacja 

świadczeniodawca-świadczeniobiorca jako typ stosunku społecznego; komunikacja 

interpersonalna i jej znaczenie; bariery w dostępie do usług medycznych; rynek świadczeń 

zdrowotnych -stan i perspektywy. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Prezentacja treści przez prowadzącego. 

Dyskusja. 

Filmy dydaktyczne. 

Planowanie działań (przez studentów)  odpowiadających potrzebom danych grup   

społecznych   lub   jednostek. 

Stałe ukierunkowywanie toku nauczania studentów na zdobywanie i porządkowanie 

wiedzy, monitorowanie i analizę działań, wyciąganie wniosków i opracowanie metod 

postępowania z  grupą bądź jednostką. 

Czytanie przez studentów zadanej literatury. Analiza treści. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. 

Na każdych zajęciach odbywa się  dyskusja pozwalająca na ciągłą ocenę wiedzy, 

umiejętności i zaangażowania studenta w poruszaną tematykę. 

Na zakończenie zajęć kolokwium ustne lub pisemne. 

Literatura 

podstawowa 

Piątkowski W. Zdrowie-choroba-społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny. Wyd. 

UMCS. Lublin 2004. 

Sokołowska M. Socjologia medycyny. PWN. Warszawa 1986. 

Piecuch C. Kondycja człowieka współczesnego. TAiWPN. Kraków 2006. 

mailto:mgromade@ump.edu.pl
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Literatura 

uzupełniająca 

Barański J., Piątkowski W. Zdrowie i choroba. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. 

Wrocław 2002; Dyoniziak R. Społeczeństwo w procesie zmian. PWN. Kraków 1994 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Ma wiedzę o stanie zdrowia społeczeństwa i jego 

zagrożeniach; potrafi wymienić czynniki ryzyka 

wybranych zaburzeń zdrowotnych; rozumie wpływ 

dysfunkcji społecznych (np. niepełnosprawności  

i choroby) na życie społeczne; ma podstawowa wiedzę na 

temat zależności między zdrowiem jednostkowym  

i społecznym a środowiskiem życia człowieka (w sensie 

psychologicznym, społecznym, biologicznym  

i fizycznym) na każdym etapie rozwoju (od poczęcia do 

śmierci). 

K_W05 M2_W03 

P_W02 

Rozumie społeczne, kulturowe i ekonomiczne 

uwarunkowania zdrowia i choroby i zna ich 

konsekwencje; posiada wiedzę na temat postaw  

i zachowań odnoszących się do zdrowia, zna możliwości 

ich zmian; posiada niezbędną wiedzę na temat stylu życia 

człowieka i jego wpływu na zdrowie oraz wiedzę na temat 

promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; posiada 

wiedzę niezbędną do skutecznego komunikowania się z 

pacjentami i współpracownikami. 

K_W14 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

P_W03 

Posiada wiedzę na temat procesu interakcji zmierzającej 

do budowy więzi społecznych w relacjach z pacjentami  

i personelem medycznym (role zawodowe) ze 

szczególnym uwzględnieniem procesu komunikacji; zna 

podstawowe bariery skutecznej komunikacji. 

K_W19 

M2_W03 

M2_W09 

M2_W10 

P_U01 

Potrafi dostosować proces interakcji i komunikacji  

z pacjentem do potrzeb tegoż pacjenta na poziomie 

właściwym dla swojej roli zawodowej; umie udzielić 

pacjentowi wskazówek co do dalszego postępowania (np. 

zmobilizować do kontaktu z lekarzem).  

K_U02 M2_U01 

P_U02 

Potrafi nawiązać właściwy kontakt z pacjentem 

pozwalający uzyskać informacje o prawidłowym 

przygotowaniu pacjenta do badań; potrafi przygotować 

pacjenta do mającej odbyć się procedury medycznej 

uwzględniając czynniki kulturowe i społeczne. 

K_U03 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U05 

 

P_U03 

Potrafi wyjaśnić pacjentowi problemy z zakresu ochrony 

zdrowia uwzględniając czynniki społeczne, ekonomiczne 

i kulturowe; umie poinformować pacjenta o działaniach 

jakie winny być podjęte w celach profilaktyki i promocji 

zdrowia; wykazuje się umiejętnością współdziałania z 

innymi pracownikami służby zdrowia wykorzystując w 

praktyce wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej; 

potrafi przeciwdziałać barierom w procesie komunikacji; 

umie współpracować w ewentualnym  tworzeniu 

programów profilaktycznych i promocyjnych w ramach 

działań instytucji medycznej w której pracuje. 

K_U04 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

P_K01 

Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu zdrowia 

i choroby w celu unikania zachowań niekorzystnych dla 

zdrowia i podejmowania działań prewencyjnych w 

K_K01 
M2_K01 

M2_K02 



103 

 

stosunku do siebie, swojego środowiska społecznego i 

społeczeństwa jako całości; potrafi określić obszary 

braków we własnej wiedzy, kompetencjach i 

umiejętnościach interpersonalnych; wie gdzie 

poszukiwać informacji i profesjonalnej pomocy. 

P_K02 

Ma świadomość  swojej pozycji a przez to i roli  

w strukturze społecznej i prezentuje odpowiedzialną  

i aktywną postawę wobec rzeczywistości społecznej; 

potrafi współpracować z innymi pracownikami służby 

zdrowia zarówno w zakresie rozwiązywania bieżących 

problemów jak i ewentualnego formułowania programów 

profilaktycznych i prewencyjnych.  

K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

P_K03 

Bazując na wiedzy o stanie zdrowia społeczeństwa 

 i zależnościach pomiędzy zdrowiem a szeroko pojętym 

środowiskiem życia człowieka potrafi określić priorytety 

służące poprawie zdrowotności; wykonując czynności 

zawodowe kieruje się etyką. 

K_K03 
M2_K03 

M2_K05 

P_K04 

Na bieżąco dokonuje ewaluacji swoich działań 

zawodowych a odnosząc się do zaobserwowanych 

braków we własnej wiedzy, kompetencjach  

i umiejętnościach potrafi poszukiwać niezbędnych 

informacji w celu eliminacji tychże braków. 

K_K06 M2_K01 

P_K05 

Potrafi wskazać, opisać, wyjaśnić, przewidzieć 

i kształtować  funkcjonowanie codzienne swoje i innych 

w zakresie stylu życia sprzyjającego zdrowiu. 

K_K07 M2_K09 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  5 x 3 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  5x2 h 10 h 

przygotowanie do kolokwium   2 h 2 h 

Łączny nakład pracy studenta  27 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01- P_W03 

P_U01-P_U03 

P_K01-P_K03 

P_K05 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.  

P_W01-P_W02 

P_U03 

P_K01-P_K03 

Dyskusja.  

P_W03 

P_K01-P_K03 

P_U01 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy.  
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P_U02 

P_U01-P_U03 

P_K05 
Ocena zdolności do pracy w grupie.  

P_W01-P_W03 

P_K03 

P_K05 

 Kolokwium. 

Data 

opracowania 

programu 

27.11.2012 Program opracował 
dr M. Gromadecka - Sutkiewicz 

mgr J. Kłos 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 
Technologie 

informacyjne 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_17 
Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Informatyki 

i Statystyki 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego) 

prof. dr hab. Jerzy 

Moczko 
email: 

jmoczko@ump.edu.pl 

tel. 61 854-68-08 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

30 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Znajomość technologii informacyjnych na poziomie szkoły średniej. 

Cel kształcenia 

Nabycie wiedzy niezbędnej do swobodnego posługiwania się pakietem biurowym. 

Nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się pakietem biurowym do celów 

edycji tekstu, wykonywania obliczeń oraz prezentowania wyników własnej pracy. 

Przygotowanie do samodzielnego zbierania, przetwarzania i analizy danych 

medycznych. 

Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym. 

Rozwijanie współdziałania grupowego przy wspólnym realizowaniu prezentacji swoich 

projektów. 

Gotowość do uczenia się przez całe życie. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia  

Końcowa redakcja wydawnicza tekstu. Umożliwienie łatwej komunikacji z pacjentami 

oraz jednostkami w oparciu o korespondencję seryjną w formie papierowej i maili 

elektronicznych. 

Przygotowanie formularzy w celach ankietowych w formie papierowej i elektronicznej 

oraz  gromadzenie na ich podstawie danych medycznych. Kontrola danych medycznych 

w Excelu, wprowadzanie danych przy wykorzystaniu ustalonej kontroli poprawności 

danych. Powiększanie bazy danych o nowe zmienne wyliczane. Poznanie i 

wykorzystanie różnego rodzaju funkcji zaimplementowanych w Excelu. Tworzenie i 

interpretacja wykresów w oparciu o dane surowe, wyniki oraz tabele przestawne. 

Wykorzystanie formuł  tablicowych do analizy zmiennych na przykładach danych 

laboratoryjnych. Poznanie  wielorakich możliwości wykorzystania tabel przestawnych i 

wykresów przestawnych. Wzajemne powiązania pomiędzy programem Word i Excel. 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem najnowszych technologii. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metody:  

Komputery PC w laboratoriach komputerowych, system podglądu pracy studentów. 

Materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej (pliki o rozszerzeniu pdf) na stronie 

Katedry. 

Materiały i pomoce dydaktyczne w postaci papierowej lub multimedialnej (przykłady, 

zadania). 

Pliki ćwiczeniowe do pobrania ze strony Katedry. 

Prezentacje multimedialne. 

Forma:  

Ćwiczenia praktyczne przy komputerze. 

mailto:jmoczko@ump.edu.pl
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Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Warunki:  

udział we wszystkich zajęciach, 

obserwacja studenta podczas zajęć, 

wykonanie wszystkich ćwiczeń praktycznych. 

Forma:  

sprawdzian praktyczny przy użyciu komputera. 

Literatura 

podstawowa 

1. Kopertowska M., Sikorski W.:Przetwarzanie tekstu – poziom zaawansowany, 

Wydawnictwo MIKOM grupa PWN, Warszawa 2006 r. 

2.Kopertowska M., Sikorski W.: Arkusze kalkulacyjne – poziom zaawansowany, 

Wydawnictwo MIKOM grupa PWN, Warszawa 2006 r. 

3.Informatyka medyczna, Rudowski R. (red.), PWN, Warszawa  2003 r. 

 

Literatura 

uzupełniająca 

 

1. Dokumentacja elektroniczna dostępna w aktualnej wersji pakietu Microsoft Office. 

 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna zasady komputeryzacji laboratorium i działania 

systemu informatycznego w laboratorium. 
K_W44 

M2_W08 

M2_W09 

M2_W11 

M2_W12 

P_U01 
Potrafi posługiwać się systemem informatycznym w 

laboratorium. 
K_U36 

M2_U02 

M2_U06 

P_K01 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach 15 x 2 h 30 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń 14 x 1 h 14 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5 h 5 h 

Łączny nakład pracy studenta  59 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  30h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
44h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

Formujące 

 

Podsumowujące 

 

P_W01 obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć zaliczenie praktyczne 

P_U01 obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć zaliczenie praktyczne 

P_K01 obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć  

Data 

opracowania 

programu 

9.11.2014 Program opracował 
dr Arkadiusz 

Majewski 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 
modułu 

Analityka ogólna 

 i techniki pobierania 

materiału 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 
MK_42 

Punkty 

ECTS 
5 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Diagnostyki 
Laboratoryjnej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

prof.dr hab.n.med.Zygmunt 

Kopczyński 
email: diagnostyka@poczta.fm                     

tel. 61-854-90-33 
Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 
V 

Forma zajęć  

i liczba godzin 
wykłady 

30 
ćwiczenia 

45 
seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu fizjologii, patofizjologii i biochemii oraz 

analizy instrumentalnej. Znajomość podstawowych mechanizmów zaburzeń czynności 

organizmu. 

Cel kształcenia 

Poznanie zasad pobierania materiału biologicznego i ocena jego przydatności do badań. 

Nabycie umiejętności pobierania krwi włośniczkowej i żylnej oraz wykonywania badań 

laboratoryjnych: badania ogólnego moczu z osadem, prób czynnościowych nerek, żołądku 

i wątroby, badań hematologicznych i koagulologicznych, badania kału, nasienia i płynów 

ustrojowych. Zapoznanie się z patomechanizmem wybranych zespołów chorobowych oraz 

nabycie zdolność interpretacji wyników badań laboratoryjnych przydatnych w diagnostyce 

tych schorzeń. 

Treści 

programowe  

Wykłady  
Błędy przedlaboratoryjne i ich wpływ na wynik badania laboratoryjnego. Patofizjologia 

nerek, produkcja moczu. Składniki moczu prawidłowego. Składniki patologiczne moczu – 

badania laboratoryjne. Badanie osadu moczu. Badanie laboratoryjne czynności. Badanie 

laboratoryjne płynów z jam ciała – różnicowanie wysięków od przesięków. Badanie 

laboratoryjne płynu mózgowo – rdzeniowego. Testy czynnościowe żołądka, trzustki  

i wątroby.  
Ćwiczenia  
Techniki pobierania materiału do badań. Laboratoryjna ocena właściwości 

fizykochemicznych moczu. Wykrywanie składników patologicznych w moczu. Analiza 

chemiczna i mikroskopowa składników osadu moczu. Badania morfologiczne krwi. 

Preparatyka oraz ocena rozmazu krwi obwodowej, oznaczanie retykulocytów i płytek krwi. 

Laboratoryjne badanie układu krzepnięcia i fibrynolizy. Laboratoryjne badanie płynów z 

jam ciała. Laboratoryjne badanie płynu mózgowo – rdzeniowego. Laboratoryjne badanie 

czynności wydzielniczej żołądka i trzustki. Laboratoryjne badanie kału i jego przydatność 

w diagnostyce medycznej. Ocena laboratoryjna nasienia.  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykłady –różne formy prezentacji : multimedialna, za pomocą wizualizera i rzutnika pisma; 

dyskusja 
Ćwiczenia- praktyczne oznaczanie w badanym materiale biologicznym wybranych 

parametrów laboratoryjnych , pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej z wykorzystaniem 

fantomów, mikroskopowanie, interpretacja uzyskanych wyników badań, dyskusja 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ćwiczenia – pozytywna ocena z testu przeprowadzanego przed każdym ćwiczeniem,  

sprawdzająca przygotowanie studenta do zajęć  
Pozytywna ocena z aktywności studenta na  ćwiczeniach i poprawności wykonania badań 
Pozytywna  ocena końcowa po każdym ćwiczeniu, która  jest średnią z oceny z testu i oceny 

aktywności studenta. 
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Forma zaliczenia przedmiotu: 
Pozytywna ocena z egzaminu praktycznego 
Pozytywna ocena z końcowego egzaminu  ustnego lub pisemnego testowego  

Literatura 

podstawowa 

Kopczyński Z., Adam W. Skrypt do ćwiczeń z analityki klinicznej ogólnej dla studentów 

IV roku Oddziału Analityki Medycznej. Wyd. Uczeln. AmiKM w Poznaniu, Poznań 1991. 

Bunzel N.A ( red.pol.) Kemona H, Mantur M.Diagnostyka laboratoryjna. Elsevier 

Urban@Partner 2010 
Bomski H. Podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne. PZWL, Warszawa 1995. 
Dembińska-Kieć A, Naskalski J. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii 

klinicznej. Urban & Partner, Wrocław 2010. 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Angielski S., Dominiczak M.H., Jakubowski Z.: Biochemia kliniczna. Wyd. Perseusz Sopot 

2000 

Kokot F., Kokot S.: Badania laboratoryjne. Zakres norm i interpretacja. PZWL 2002 

Pawelski S., Maj S.: Normy i diagnostyka chorób wewnętrznych. PZWL, Warszawa, 1993 

Borkowski T. Próby czynnościowe w diagnostyce laboratoryjnej. PZWL, Warszawa 1986. 
Tomaszewski. J.: Diagnostyka Laboratoryjna. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL 

Warszawa 2001 

Redwan J. i Wołczyński S.: Niepłodność i rozród wspomagany. Termedia, 2011 

„Badanie nasienia – metoda manualna. Standardy według wytycznych WHO z 2010 r., 

opracowane przez Komisję do Spraw Konsensusu Lekarsko-Diagnostycznego Polskiego 

Towarzystwa Andrologicznego (PTA) i Polskiego Towarzystwa Diagnostyki 

Laboratoryjnej (PTDL). Dane dostępne na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa 

Andrologicznego w zakładce „ Diagności  laboratoryjni” 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 
(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

 Zna prawidłową budowę i funkcje komórek, tkanek, 

narządów i układów organizmu ludzkiego oraz rozumie 

współzależności ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia 

i choroby. 

K_W01 
M2_W02 
M2_W01 

P_W02 
Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych oraz metody ich oceny. 
K_W05 M2_W03 

P_W03 
Rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych oraz 

metod pomiarowych stosowanych w diagnostyce 

laboratoryjnej. 
K_W08 

M2_W01 
M2_W07 

P_W04 
Zna definicje i metody oceny precyzji, dokładności, 

swoistości, czułości, czułości funkcjonalnej i liniowości 

metod analitycznych oraz zasady kontroli ich jakości. 
K_W12 

M2_W05 
M2_W07 

P_W05 
Rozumie pojęcie metody definitywnej, referencyjnej  

i wpływu czynników Interferujących. 
K_W13 

M2_W04 
M2_W07 
M2_W08 

P_W06 

Zna rolę badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, 

monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń 

narządowych i układowych oraz kryteria doboru tych badań 

i zasady wykonywania. 

K_W20 
M2_W03 

 

P_W07 
Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej  

w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy 

specjalistyczne. 
K_W21 

M2_W03 
 

P_W08 
Zna teoretyczne i praktyczne aspekty prób czynnościowych  

i metod oznaczeń biochemicznych oraz ich znaczenie dla 

rozpoznawania, diagnostyki różnicowej, monitorowania 

K_W24 
M2_W03 
M2_W07 

http://www.andrologia-pta.com.pl/dokumenty/manual.pdf
http://www.andrologia-pta.com.pl/dokumenty/manual.pdf
http://www.andrologia-pta.com.pl/dokumenty/manual.pdf
http://www.andrologia-pta.com.pl/dokumenty/manual.pdf
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przebiegu choroby i oceny efektów leczenia w różnych 

stanach klinicznych. 

P_W09 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych  

i zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych  

i jakościowych laboratoryjnych parametrów 

koagulologicznych, ich znaczenie dla określania przyczyny 

lub ryzyka niedokrzepliwości  

i nadkrzepliwości oraz oceny efektywności leczenia. 

K_W27 
M2_W03 
M2_W07 

P_W10 
Zna teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki oraz 

znaczenie diagnostyczne ilościowego i jakościowego 

badania płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin. 
K_W29 

M2_W03 
M2_W07 

P_W11 
Zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych w 

celu różnicowania stanów fizjologicznych  

i patologicznych. 
K_W41 

M2_W03 
 

P_U01 
Potrafi wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ 

czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku badania 

laboratoryjnego (w tym konieczność powtórzenia badania). 
K_U01 

M2_U01 
M2_U03 
M2_U04 

P_U02 
Potrafi pouczyć pacjenta przed pobraniem materiału do 

badań. 
K_U03 

M2_U03 
M2_U04 
M2_U05 

P_U03 
Potrafi pobierać materiał do badań, ocenić jego przydatność, 

przechowywać i przygotowywać do analizy. 
K_U05 

M2_U01 
M2_U06 

P_U04 
Umie określić przydatność diagnostyczną badania 

laboratoryjnego. 
K_U09 

M2_U05 
M2_U06 
M2_U08 

P_U05 

Potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym oraz 

technikami histologicznymi i patomorfologicznymi w celu 

opisu cech morfologicznych tkanek i komórek 

(prawidłowych i patologicznie zmienionych). 

K_U12 

M2_U02 
M2_U05 
M2_U07 
M2_U08 

P_U06 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań 

hematologicznych – manualnych  

i zautomatyzowanych (w tym: OB, stężenia 

hemoglobiny,hematokrytu, liczby erytrocytów, 

retykulocytów, leukocytów, płytek krwi, wskaźników 

czerwonokrwinkowych, retykulocytarnych i płytkowych) 

oraz ocenić je w odniesieniu do określonej patologii lub 

jednostki chorobowej. 

K_U15 

M2_U02 
M2_U04 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U07 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki ilościowych  

i jakościowych badań płynów ustrojowych, wydalin 

 i wydzielin (w tym: moczu, kamieni moczowych, kału (na 

obecność krwi utajonej, resztek pokarmowych, jaj 

 i cyst pasożytów), płynu mózgowo-rdzeniowego, 

stawowego, wysięków, przesięków, treści żołądkowej  

i dwunastniczej, ASO, RF) oraz ocenić wyniki tych badań w 

odniesieniu do określonej patologii lub jednostki 

chorobowej. 

K_U20 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U04 
M2_U05 
M2_U02 
M2_U07 
M2_U08 

P_U08 
Potrafi mierzyć, interpretować i opisywać właściwości 

fizykochemiczne badanych substancji. 
K_U33 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U08 

P_K01 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 
M2_K06 

P_K02 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 
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P_K03 
Demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność 

fizyczną. 
K_K07 M2_K09 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 15 x 2 h 30 h 

udział w ćwiczeniach  15 x 3 h 45 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  15 x 3 h 45 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 20 h 
1x  25 h 

20 h 
25 h 

Łączny nakład pracy studenta  165 h 

 
Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  75h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
90h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W11 
 

Sprawdzenie wiadomości przed każdym 

ćwiczeniem (wejściówka),  sprawdzenie 

poprawności wykonania protokołu z każdych 

zajęć. 

Kolokwium cząstkowe na każdym 

ćwiczeniu. 
Egzamin teoretyczny pisemny 

zaliczający przedmiot. 

P_U01-P_U08 
 

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć, ocena 

zdolności do samodzielnego wykonania 

ćwiczenia, ocena umiejętności interpretacji 

uzyskanych wyników, prowadzenia dyskusji i 

formowania wniosków. 

Zaliczenie praktyczne każdego 

ćwiczenia. 
Egzamin praktyczny po zakończeniu 

ćwiczeń. 

P_K01-P_K03 
 

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć, ocena 

zdolności do samodzielnego wykonania 

ćwiczenia. 

Zaliczenie praktyczne każdego 

ćwiczenia. 
Egzamin praktyczny po zakończeniu 

ćwiczeń. 

Data 

opracowania 

programu 
9.11.2012 Program opracował Dr n.biol. Anna Thielemann 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i 

forma studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Biochemia kliniczna 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_33 
Punkty 

ECTS 
7 

Jednostka 

realizująca 

Katedra Biochemii 

Farmaceutycznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Wanda Baer – Dubowska 
email: baerw@ump.edu.pl 

tel. 61-854-66-21 

Rodzaj 

przedmiotu obowiązkowy 

semestr 

V 
Forma 

 zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

15 

ćwiczenia 

60 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Znajomość podstaw biochemii ogólnej i fizjologii. 

Cel kształcenia 
Poznanie nabytych i niektórych genetycznie uwarunkowanych zaburzeń metabolizmu  

i biochemicznego podłoża chorób. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Prawidłowa i zaburzona gospodarka wodna i elektrolitowa, metabolizm kości  

i gospodarka wapniowo-magnezowo-fosforanowa; metaboliczne i oddechowe zaburzenia 

równowagi kwasowo-zasadowej, przyczyny, mechanizmy kompensacji, diagnostyka 

biochemiczna. Regulacja równowagi hormonalnej, mechanizm działania osi podwzgórze-

przysadka-gruczoły obwodowe(tarczyca, nadnercza, gonady), najczęściej występujące 

zaburzenia równowagi hormonalnej. Wpływ terapii farmakologicznej na przemiany 

metaboliczne i wyniki biochemicznych badań laboratoryjnych. 

Ćwiczenia  

Analiza białek osocza i metabolitów azotowych w materiale biologicznym pochodzącym 

od  pacjentów z chorobami nerek i wątroby oraz od osób zdrowych. 

Badanie aktywności enzymów (ALT, AST, AP, AcP, LDH, CK, aldolazy) w materiale 

biologicznym pochodzącym od  pacjentów z chorobami wątroby, serca, trzustki, mięśni 

oraz od osób zdrowych. 

Seminaria 

Prawidłowy i zaburzony metabolizm białek, lipidów i węglowodanów, z uwzględnieniem 

najczęściej występujących wad genetycznie uwarunkowanych; biochemiczne podstawy 

procesów krzepnięcia i fibrynolizy. Podstawy biochemicznej diagnostyki narządowej: 

czynniki ryzyka miażdżycy i diagnostyka zawału mięśnia sercowego; ocena czynności 

wydzielniczej żołądka i trzustki, oś trzustkowo-jelitowa, wpływ zaburzeń funkcjonowania 

wątroby na metabolizm ogólnoustrojowy; metabolizm tkanki łącznej; znaczenie zaburzeń 

gospodarki mikroelementami i pierwiastkami śladowymi w metabolizmie. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Pokazy multimedialne i prezentacje PP 

Prezentacje przygotowywane przez studentów 

Ćwiczenia laboratoryjne 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ocena przygotowanego wystąpienia i prezentacji z zakresu seminariów. 

Ocena przygotowania do ćwiczeń, zaliczenie części praktycznej na podstawie protokołu, 

interpretacja uzyskanych wyników. Zaliczenie sprawdzianów opisowych po blokach 

tematycznych. 

Egzamin praktyczny. Egzamin końcowy – pisemny opisowy 

mailto:baerw@UMP.EDU.PL
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Literatura 

podstawowa 

Bogdan Solnica: Diagnostyka Laboratoryjna. PZWL, Warszawa 2013 

Dembińska-Kieć A., Naskalski J. (red.) Diagnostyka laboratoryjna z elementami 

biochemii klinicznej, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010 

Angielski S., Rogulski J., Dominiczak M. (red.) Biochemia Kliniczna, Perseusz, Gdańsk, 

1996 Tomaszewski J.J. Diagnostyka laboratoryjna Podręcznik dla studentów medycyny, 

PZWL Warszawa 2001 

Literatura 

uzupełniająca 
Wybrane materiały źródłowe 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

 Zna prawidłową budowę oraz funkcję tkanek i narządów 

w stanie zdrowia i choroby; ma podstawową wiedzę nt. 

regulacji homeostazy ustrojowej. 

K_W01 

K_W02 

M2_W01 

M2_W02 

P_W02 
Zna przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych 

oraz biochemiczne metody ich oceny. 
K_W05 M2_W03 

P_W03 

Zna rolę specjalistycznych badań laboratoryjnych  

w rozpoznawaniu, monitorowaniu, rokowaniu 

 i profilaktyce wybranych zaburzeń narządowych 

 i układowych. 

K_W20 

K_W21 
M2_W03 

P_U01 
Potrafi stosować instrumentalne metody analityczne  

w medycznej diagnostyce laboratoryjnej. 
K_U07 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U11 

P_U02 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki badań 

biochemicznych (w tym: związków azotowych w ocenie 

funkcji nerek, białka całkowitego, białek ostrej fazy 

 i proteinogramu,  markerów zawału mięśnia sercowego, 

markerów enzymatycznych chorób wątroby i trzustki). 

K_U13 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

M2_U14 

P_U03 
Potrafi ocenić wyniki badań biochemicznych  

w odniesieniu do wybranych jednostek chorobowych. 
K_U14 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, wykazuje 

umiejętność i nawyk samokształcenia. 

K_K01 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 Potrafi pracować w grupie. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

P_K03 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia  

i współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 15 x 1 h 15 h 

udział w ćwiczeniach  15 x 4 h 60 h 

udział w seminariach  15 x 1 h 15h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  15 x 3 h 45 h 

przygotowanie do seminariów  15 x 3 h 45 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 5 h 10 h 

przygotowanie do egzaminu praktycznego 1 x 3 h 3 h 

przygotowanie do egzaminu + udział w egzaminie 1 x 33h 33 h 

Łączny nakład pracy studenta  226 h 
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Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  90 h 3 

 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
165 h 5 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 Ocena przygotowania do zajęć.   

P_W02  

Kolokwium podsumowujące wiedzę 

dotyczącą poszczególnych bloków 

tematycznych. 

P_W03  
Ocena wiadomości prezentowanych na 

seminarium. 

P_U01 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy. 
 

K_01 – K_03 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnego 

formułowania wniosków. 

 

P_U02  Egzamin praktyczny. 

P_W01-P_W03  Egzamin końcowy. 

Data 

opracowania 

programu 

 Program opracował dr Ewa Ignatowicz 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Chemia kliniczna Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_43 

Punkty 

ECTS 
9 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Chemii 

Klinicznej i Diagnostyki 

Molekularnej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab. Maria Rybczyńska 
email: mrybczyn@ump.edu.pl 

tel. 61-869-14-27 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

V i VI 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

45 

ćwiczenia 

90 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym w zakresie podstawowym;  

przedmioty, które należy wcześniej zaliczyć – analiza instrumentalna, biochemia, fizjologia 

Cel kształcenia 

Zapoznanie się z metodami chemicznymi stosowanymi w diagnostyce biochemicznej w celu oceny 

organizmu człowieka w stanie zdrowia i choroby. Nabycie  umiejętności stosowania najnowszych 

technik badawczych. Nabycie umiejętności organizacji i zasad pracy w medycznym laboratorium 

diagnostycznym oraz prowadzenia dokumentacji. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki ilościowego oznaczania stężeń węglowodanów, 

lipidów, białek oraz metabolitów tych związków w materiale biologicznym. Metodyka oznaczania 

aktywności enzymów. Laboratoryjne badania diagnostyczne hormonów i elektrolitów. Badania 

równowagi kwasowo-zasadowej. Metodyka prób czynnościowych. Metody analityczne stosowane 

w wieloparametrycznej diagnostyce narządowej. Profile białkowe płynów ustrojowych. Metody 

analityczne stosowane w ocenie zaburzeń gospodarki lipidowej i lipoproteinowej. Metody 

oznaczania laboratoryjnych czynników ryzyka miażdżycy oraz choroby niedokrwiennej serca. 

Metody oznaczania laboratoryjnych markerów niedokrwienia i zawału mięśnia sercowego. 

Metody laboratoryjnej diagnostyki różnicowej chorób przewodu pokarmowego i nerek. Badania 

laboratoryjne w ocenie zaburzeń wodno-elektrolitowych. Badania laboratoryjne w diagnostyce 

cukrzycy i jej powikłań. Metody diagnostyki laboratoryjnej w różnicowaniu i monitorowaniu 

chorób demencyjnych, depresji, ostrych stanów zapalnych i stanów nieprzytomności. Metody 

stosowane w ocenie obrotu kostnego. Badania biochemiczne w pediatrii. Wykładniki chorób 

lizosomalnych. Biochemiczne monitorowanie żywienia pozajelitowego  Interpretacja wyników 

diagnostycznych badań laboratoryjnych. Metody oznaczania wiarygodności i przydatności 

diagnostycznej wyników badań laboratoryjnych. 

Ćwiczenia  

Kontrola jakości badań laboratoryjnych. Ocena wartości testu diagnostycznego. Enzymy w chemii 

klinicznej. Zastosowanie metod elektroforetycznych w chemii klinicznej. Zastosowanie metod 

immunochemicznych  w chemii klinicznej. Białka wiążące metale w ustroju. 

Wykorzystanie lateksowej metody immunoturbidymetrycznej do oceny wykładników stanu 

ostrej fazy. Endogenne inhibitory i aktywatory krzepnięcia. Ocena parametryczna równowagi 

kwasowo-zasadowej we krwi oraz ocena laboratoryjna kwasic metabolicznych. 

Ocena roli nerek w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki elektrolitowej. 

Ocena parametrów gospodarki elektrolitowej  i mineralnej ustroju. Ocena poziomu bilirubiny – 

produktu przemiany hemoprotein – diagnostyka różnicowania żółtaczek. Ocena analityczna 

gospodarki żelazem w ustroju. Ocena laboratoryjna zaburzeń przemiany porfiryn 

Ocena laboratoryjna zaburzeń przemiany amin katecholowych. Ocena laboratoryjna zaburzeń 

gospodarki lipidowej. Poszerzony panel badań laboratoryjnych gospodarki lipidowej. 
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Ocena laboratoryjna zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Laboratoryjne wykładniki 

funkcjonowania układu rozrodczego oraz monitorowanie ciąży. Metody stosowane w diagnostyce 

niepłodności męskiej.  

Seminaria 

Szlaki przekazywania  sygnałów: Znaczenie białek G  w przekazywaniu sygnałów.Typy 

modyfikacji białek uczestniczących w przekazywaniu sygnału . Sygnalizacja z udziałem 

naskórkowego czynnika wzrostu (EGF). Zaburzenia szlaków sygnalizacyjnych przyczyną chorób. 

Mechanizmy migracji komórek: Regulacja migracji komórek z udziałem  reaktywnych form tlenu 

i reduktazy tioredoksyny. Regulacja migracji przez jony wapnia.Migracja komórek w procesie 

tworzenia przerzutów. Rola  przejścia epitelialno-mezenchymalnego w progresji nowotworu. 

Molekularne podstawy i diagnostyczne znaczenie procesu starzenia Wykładniki starzenia komórek 

Rola starzenia komórek w starzeniu organizmu oraz chorobach związanych z wiekiem . Rola 

starzenia komórek w procesie kancerogenezy  i terapii przeciwnowotworowej. Immunologiczna 

teoria starzenia. Mechanizmy starzenia się układu odpornościowego a niektóre choroby wieku 

podeszłego. Komórki macierzyste i ich starzenie. Rola  związków pochodzenia naturalnego w  

modulacji  procesu  starzenia i śmierci komórek. Znaczenie oznaczania  stężenia cystatyny C w 

ocenie filtracji kłębuszkowej u dzieci i ludzi starszych 

Wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych: Wpływ leków na aktywność enzymów- indukcja 

, aktywacja, hamowanie. Wpływ leków na markery biochemiczne gospodarki wodno-

elektrolitowej, węglowodanowej, lipidowej. Leki i dieta a terapia doustnymi  antykoagulantami.  

Leki wpływające na tolerancję glukozy. Leki wywołujące uszkodzenie wątroby i nerek, powikłania 

hematologiczne.  

Przygotowanie dawcy i biorcy do przeszczepu wielonarządowego: Aspekty prawne i społeczne 

przeszczepiania narządów. Znajomość procedur stosowanych do rozpoznawania i leczenia 

zakażeń bakteryjnych,  wirusowych i grzybiczych u dawcy oraz przed i po przeszczepie u biorcy. 

Laboratoryjna wieloparametryczna ocena stanu pacjenta po przeszczepie. Zasady stosowania oraz 

znajomości powikłań leczenia immunosupresyjnego.      

Choroby spowodowane mutacjami w mitochondrialnym DNA.  Peroksysomy -  funkcje  

i zaburzenia  metaboliczne. Receptory jądrowe PPAR jako miejsce działania leków w zaburzeniach 

metabolicznych 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykłady – prezentacje multimedialne.   

Seminaria – prezentacje multimedialne, dyskusja.  

Ćwiczenia – praktyczne wykonanie w badanym materiale oznaczeń parametrów 

biochemicznych, interpretacja wyników i dyskusja. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ćwiczenia – pozytywna ocena z każdego ćwiczenia (odpowiedź ustna, odpowiedź pisemna) oraz 

ocena wykonania analizy i uzyskania wiarygodnego wyniku. 

Pozytywna ocena z kolokwium końcowego po seminariach  

Pozytywna ocena z kolokwium końcowego po ćwiczeniach. 

Pozytywna ocena z egzaminu praktycznego. 

Pozytywna ocena z testowego egzaminu końcowego.  

Literatura 

podstawowa 

 

1. Dembińska A., Naskalski J. W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, 

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010.  

2. Kokot F., Kokot S., Badania laboratoryjne. Zakres norm i interpretacja, PZWL, 2002.  

3. Solnica B., Sztefko K.: Medyczne laboratorium diagnostyczne. Metodyka i aparatura, PZWL, 

Warszawa 2015  

4. Rybczyńska M. (red.), Wybrane zagadnienia z biochemii klinicznej i chemii klinicznej. Skrypt 

do ćwiczeń dla studentów kierunku analityka medyczna, Akademia Medyczna, Poznań 2004.  

Literatura 

uzupełniająca 

 

1. Angielski S., Dominiczak M.H., Jakubowski Z., Biochemia kliniczna, Wyd. Perseusz, Sopot 

2000.  

2. Tomaszewski. J., Diagnostyka Laboratoryjna. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, 

Warszawa 2001.  

3. Kokot F.: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2001. 

http://medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/13131/tytul/medyczne-laboratorium-diagnostyczne-solnica-sztefko-pzwl
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4. Solnica B.: Diagnostyka laboratoryjna. PZWL, Warszawa 2013. 

5. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Biochemia Harpera, PZWL ,1995.  

6. Burtis C.A., Ashwood E.R., Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, W.B. Saunders  

    Company, 2006.  

7. Guder W.G., Narayanan S., Wisser H., Zawfa B., red. wyd. pol. Woźniak M., Próbki: od pacjenta 

do laboratorium. Wpływ zmienności przedanalitycznej na jakość wyników badań 

laboratoryjnych. MedPharm Polska, Wrocław 2012. 

8. Redwan J., Wołczyński S., Niepłodność i rozród wspomagany, Termedia, 2011.  

9. Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Andrologicznego w zakładce diagności 

laboratoryjni „Badanie nasienia – metoda manualna. Standardy według wytycznych WHO z 

2010 r., opracowane przez Komisję do Spraw Konsensusu Lekarsko-Diagnostycznego 

Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (PTA) i Polskiego Towarzystwa Diagnostyki 

Laboratoryjnej (PTDL) .  

Przedmiotowe 

efekty kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna prawidłową budowę i funkcje komórek, tkanek, narządów  

i układów organizmu ludzkiego oraz rozumie współzależności 

ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby. 

K_W01 
M2_W02 

M2_W01 

P_W02 
Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych oraz metody ich oceny. 
K_W05 M2_W03 

P_W03 

Ma wiedzę o budowie i funkcji węglowodanów, lipidów, 

kwasów nukleinowych, peptydów i białek oraz procesach 

metabolicznych na poziomie molekularnym, komórkowym, 

narządowym i ustrojowym. Zna metody oceny procesów 

biochemicznych i przemian metabolicznych w warunkach 

fizjologicznych i patologicznych. 

K_W06 M2_W01 

P_W04 

Rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych oraz 

metod pomiarowych stosowanych w diagnostyce 

laboratoryjnej. 

K_W08 
M2_W01 

M2_W07 

P_W05 

Zna podstawy metodyczne metod analitycznych (w tym: 

rozdzielczych, fotometrycznych, spektrometrycznych, 

elektrochemicznych, immunochemicznych, analizy enzymów 

 i substratów, kwasów nukleinowych) i ich zastosowanie w 

chemii klinicznej 

K_W11 
M2_W03 

M2_W07 

P_W06 

Zna definicje i metody oceny precyzji, dokładności, 

swoistości, czułości, czułości funkcjonalnej i liniowości metod 

analitycznych oraz zasady kontroli ich jakości. 

K_W12 

 
M2_W05 

M2_W07 

P_W07 
Rozumie pojęcie metody definitywnej, referencyjnej i wpływ 

czynników interferujących. 

K_W13 

 

M2_W04 

M2_W07 

M2_W08 

P_W08 
Rozumie zasady funkcjonowania aparatury stosowanej  

w chemii klinicznej. 

K_W16 

 
M2_W07 

P_W09 

Zna podstawowe problemy przed-laboratoryjnej i po-

laboratoryjnej fazy wykonywania badań (w tym: czynniki 

pozaanalityczne wpływające na wiarygodność wyników badań 

laboratoryjnych, współpraca z personelem medycznym, 

potrzeby zleceniodawcy). 

K_W19 

 

M2_W03 

M2_W09 

M2_W10 

P_W10 

Zna rolę badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, 

monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń 

narządowych i układowych oraz kryteria doboru tych badań  

i zasady wykonywania. 

K_W20 

 
M2_W03 
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P_W11 

Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej  

w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy 

specjalistyczne. 

K_W21 M2_W03 

P_W12 

Zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, zasady 

i metodykę pobierania, transportu, przechowywania  

i przygotowania do analizy (w tym: miejsce i czas pobrania, 

wpływ czynników interferujących, dobór antykoagulantów, 

utrwalaczy i podłóż transportowych, temperatury). 

K_W22 

 

M2_W03 

M2_W07 

P_W13 

Zna kliniczne aspekty zaburzeń metabolicznych oraz metody 

laboratoryjnej oceny procesów metabolicznych w aspekcie 

mechanizmów rozwoju i przebiegu choroby. 

K_W23 

M2_W03 

M2_W07 

M2_W01 

P_W14 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty prób czynnościowych 

 i metod oznaczeń biochemicznych oraz ich znaczenie dla 

rozpoznawania, diagnostyki różnicowej, monitorowania 

przebiegu choroby i oceny efektów leczenia w różnych stanach 

klinicznych. 

K_W24 

 

M2_W03 

M2_W07 

P_W15 

Zna statystyczne podstawy walidacji metod analitycznych 

 i analizy wyników badań laboratoryjnych, metody 

opracowania wyników i oceny ich wartości diagnostycznej. 

K_W40 M2_W03 

P_W16 
Zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych 

 w celu różnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych 

K_W41 

 

M2_W03 

 

P_W17 

Zna elementy diagnostycznej charakterystyki badania (czułość 

i swoistość diagnostyczną, wartości predykcyjne i wskaźniki 

prawdopodobieństw, zasady doboru wartości odcięcia, itd.). 

K_W42 M2_W03 

P_U01 

Potrafi wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ 

czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku (w tym, 

konieczność powtórzenia badania). 

K_U01 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U07 

P_U02 
Umie dobrać optymalne metody analityczne i ocenić 

wiarygodność wyników tych analiz. 
K_U06 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U03 
Potrafi stosować instrumentalne metody analityczne  

w medycznej diagnostyce laboratoryjnej. 
K_U07 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U11 

P_U04 

Potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych  

(z uwzględnieniem wieku, płci, stylu życia, wartości 

decyzyjnych) oraz oceniać dynamikę zmian parametrów 

laboratoryjnych. 

K_U08 

 

M2_U06 

M2_U13 

P_U05 
Umie określić przydatność diagnostyczną badania 

laboratoryjnego. 
K_U09 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U08 

P_U06 

Potrafi posługiwać się zautomatyzowaną aparaturą pomiarową 

(i pomocniczym sprzętem laboratoryjnym), stosowaną we 

współczesnej laboratoryjnej diagnostyce medycznej. 

K_U10 
M2_U02 

M2_U10 

P_U07 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań 

biochemicznych (w tym: elektrolitów, pierwiastków 

śladowych, równowagi kwasowo-zasadowej, CO-oksymetrii, 

węglowodanów, wskaźników glikacji białek, bilirubiny i jej 

frakcji, związków azotowych oraz cystatyny i NGAL w ocenie 

funkcji nerek, białka całkowitego, proteinogramu, 

immunoglobulin i białek specyficznych, w tym białek ostrej 

fazy oraz markerów niedokrwienia i martwicy mięśnia 

sercowego, wskaźników zasobów żelaza, badań 

K_U13 

 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 
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toksykologicznych, hormonów, lipidów, enzymów i markerów 

nowotworowych). 

P_U08 
Potrafi prowadzić i dokumentować wewnątrz-laboratoryjną  

i zewnątrz-laboratoryjną kontrolę jakości  . 

K_U34 

 

M2_U03 

M2_U05 

M2_U08 

P_K01 

 
Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 

M2_K04 

M2_K06 

P_K02 

 
Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

P_K03 

 

Demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność 

fizyczna. 
K_K07 M2_K09 

 

 

 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim   

udział w wykładach 22 x 2 h 

1 x 1 h 
45 h 

udział w ćwiczeniach  22 x 4 h 

2 x 1 h 
90 h 

udział w seminariach  7 x 2 h 

1 x 1 h 
15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  22 x 3 h 66 h 

przygotowanie do seminariów  7 x 3 h 21 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 10h 20 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 30 h 30 h 

Łączny nakład pracy studenta  287 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba godzin Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  150 h 5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
192 h 6 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W0-P_W17 

Sprawdzenie wiedzy przed każdym 

ćwiczeniem, sprawdzenie opracowania 

protokołu z każdego ćwiczenia  

Ocena  zdolności do samodzielnego 

przygotowania seminarium w formie 

prezentacji multimedialnej oraz ocena 

umiejętności prowadzenia dyskusji i 

formowania wniosków 

Kolokwium cząstkowe na każdym 

ćwiczeniu 

Kolokwium podsumowujące każdy blok 

ćwiczeń 
Egzamin pisemny zaliczający przedmiot 

Kolokwium zaliczające seminarium  

 

P_U01-P_U08 

Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć,  

ocena umiejętności interpretowania wyników 

laboratoryjnych oraz prowadzenia dyskusji i 

formowania wniosków  

Zaliczenie praktyczne każdego ćwiczenia 

Egzamin praktyczny 

P_K01 - P_K03 

Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy 

 

Zaliczenie praktyczne każdego ćwiczenia 

Egzamin praktyczny 
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Data 

opracowania 

programu 

 

05.11.2012 
 

Program opracował 
Prof. dr hab. Maria Rybczyńska 

Dr Ewa Totoń 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa przedmiotu/ 

modułu Cytologia kliniczna 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_35 
Punkty 

ECTS 
3 

Jednostka realizująca 
Katedra i Zakład Patologii 

 i Profilaktyki Nowotworów 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab. Andrzej 

Marszałek 
email: amars@ump.edu.pl, 

tel. 61 8850 810 

Rodzaj przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

VI 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

10 

ćwiczenia 

20 

seminaria 

- 

Obszar kształcenia W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki wstępne Znajomość podstaw patomorfologii nowotworów. 

Cel kształcenia 
Zdobycie wiedzy dotyczące cytologii ginekologicznej, cytodiagnostyki drzewa 

oskrzelowego i płynów z jam ciała. 

Treści programowe  

Wykłady  

Techniki badawcze w cytologii klinicznej. Prawidłowy rozmaz cytologiczny z szyjki 

macicy  

i zmiany zapalne. Neoplazja wewnątrznabłonkowa szyjki macicy, a rak 

płaskonabłonkowy szyjki macicy. Gruczolak szyjki macicy i gruczolak trzonu macicy. 

Diagnostyka płynów z jam ciała. 

Ćwiczenia  

Opracowanie materiału cytologicznego. Samodzielna ocena preparatów cytologicznych 

wg systemu Bethesda. Porównanie obrazów cytologicznych prawidłowych i 

patologicznych. Cytodiagnostyka drzewa oskrzelowego. Cytodiagnostyka płynów z jam 

ciała. 

Formy 

 i metody dydaktyczne 

Przedstawienie tematów w  programie PowerPoint.  Praca z mikroskopem 

konsultacyjnym. Omówienie tematów laboratoryjnych na terenie Zakładu Patologii 

Nowotworów. Samodzielna praca przy mikroskopie. 

Forma  

i warunki zaliczenia 

Ocena preparatów cytologicznych. 

Zaliczenie. 

Literatura podstawowa 

Robbins  Patologia”  wydanie II polskie pod redakcją  Włodzimierza T. Olszewskiego 

 Elasevier Urban & Partner Wrocław 2014 

 „Podstawy patologii’. Wenancjusz Domagała, Maria Chosia , Elżbieta Urasińska. WL 

PZWL, 2010. 

„Cytodiagnostyka szyjki macicy’. Maria Chosia, Wenancjusz Domagała.Fundacja Pro 

Pharmacia Futura .Warszawa 2010 

Przedmiotowe efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna podstawowe problemy przedlaboratoryjnej  

i polaboratoryjnej fazy wykonywania badań (w tym: 

czynniki pozaanalityczne wpływające na wiarygodność 

wyników badań laboratoryjnych, współpraca z 

personelem medycznym, potrzeby zleceniodawcy). 

K_W19 

M2_W03 

M2_W09 

M2_W10 

P_W02 

Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki 

laboratoryjnej  

w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy 

specjalistyczne. 

K_W21 M2_W03 

mailto:amars@ump.edu.pl
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P_W03 

Zna tradycyjne metody diagnostyki cytologicznej (w 

tym: techniki przygotowania i barwienia preparatów) 

oraz automatyczne techniki fenotypowania i 

cytodiagnostyczne kryteria rozpoznawania i 

różnicowania chorób nowotworowych i 

nienowotworowych. 

K_W28 
M2_W03 

M2_W07 

P_U01 

Potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym oraz 

technikami histologicznymi i patomorfologicznymi w 

celu opisu cech morfologicznych tkanek i komórek 

(prawidłowych i patologicznie zmienionych). 

K_U12 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U07 

M2_U08 

P_K01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych 

osób. 

K_K01 
M2_K01 

M2_K02 

 

 

 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 10 x 1 h 10 h 

udział w ćwiczeniach  10 x 2 h 20 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  10 x 3 h 30 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 5 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  70 h 

 

Wskaźniki ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  30 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
50 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01 

P_W02 

P_W03 

P_U01 

P_K01 

Obserwacja pracy studenta w czasie ćwiczeń. 

Ocena samodzielnej pracy studenta przy 

mikroskopie. 

Zaliczenie.  

Samodzielna ocena preparatów 

cytologicznych przez studenta. 

Data opracowania 

programu 
6.12.2012 Program opracował Dr Violetta Filas 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Diagnostyka 

parazytologiczna 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_46 Punkty ECTS 2 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Biologii  

i Parazytologii Lekarskiej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

dr hab. Elżbieta Wandurska-

Nowak 
email: ewandur@ump.edu.pl 

tel. 61/8546244 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

VI 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

40 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Umiejętność posługiwania się mikroskopem optycznym. 

Cel kształcenia 
Poznanie biologii najważniejszych pasożytów człowieka oraz uzyskanie wiedzy z zakresu 

laboratoryjnej diagnostyki parazytologicznej. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia  

Poznanie biologii najważniejszych pasożytów człowieka (cykle rozwojowe, żywiciele, postaci 

inwazyjne, drogi zarażenia, lokalizacja pasożyta w organizmie żywiciela) oraz ich 

chorobotwórczości.  

Poznanie epidemiologii chorób wywołanych przez najważniejsze pasożyty człowieka  

- zasięg geograficzny, częstość występowania, źródła inwazji, czynniki ryzyka, zapobieganie. 

Uzyskanie wiedzy z zakresu laboratoryjnej diagnostyki parazytologicznej: poznanie 

stosowanych metod (makroskopowych, mikroskopowych, immunologicznych  

i molekularnych) oraz poznanie charakterystycznych cech diagnostycznych poszczególnych 

stadiów rozwojowych różnych pasożytów człowieka. 

Nabycie umiejętności właściwego wyboru materiału do badania parazytologicznego.  

Uzyskanie kompetencji odpowiedniego doboru metody diagnostycznej. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Ćwiczenia laboratoryjne: 4 godziny tygodniowo przez 10 tygodni. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Sprawdzian praktyczny z rozpoznawania preparatów pasożytów. 

Pisemny sprawdzian testowy na zaliczenie (zaliczenie od 63% prawidłowych odpowiedzi). 

Literatura 

podstawowa 

Materiały umieszczone na stronie internetowej uczelni na platformie WISUS: 

Przewodnik do ćwiczeń. Parazytologia Lekarska dla studentów Oddziału Analityki Medycznej 

Zeszyt do ćwiczeń. Diagnostyka parazytologiczna dla studentów Oddziału Analityki 

Medycznej 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

 

P_W01 

Zna mechanizmy pasożytnictwa, drogi przenoszenia 

 i chorobotwórczość pasożytów człowieka oraz zna metody 

ich rozpoznawania (makroskopowe, mikroskopowe, 

immunologiczne i molekularne). 

K_W32 
M2_W03 

M2_W07 

P_U01 
Potrafi ocenić przydatność materiału do badań 

diagnostycznych. 
K_U05 

M2_U01 

M2_U06 

mailto:ewandur@ump.edu.pl
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P_U02 

 

Umie określić przydatność diagnostyczną badania 

laboratoryjnego. 

 

K_U09 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U08 

 

P_U03 

 

 

Potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym. 
 

K_U12 

M2_U02 

M2_U07 

 

P_U04 

 

 

Potrafi badać kał na obecność jaj i cyst pasożytów. 

 

K_U20 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

 

P_U05 

 

 

Potrafi uzyskiwać wyniki badań w diagnostyce 

parazytologicznej. 

 

K_U22 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach 10 x 4 h 40 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  10 x 1 h 10 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5 h 5 h 

Łączny nakład pracy studenta  55 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  40 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  50 h 
 

2 

 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 
Ocena wiedzy studenta przez zadawanie pytań w 

trakcie ćwiczeń. 

Sprawdzian praktyczny z rozpoznawania 

preparatów pasożytów. 

Pisemny sprawdzian testowy. 

P_U01- P_U02 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 

Ocena wiedzy studenta przez zadawanie pytań w 

trakcie ćwiczeń. 

Pisemny sprawdzian testowy. 

P_U03 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 
 

P_U04 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.  

Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 

Sprawdzian praktyczny z rozpoznawania 

preparatów pasożytów. 

P_U05 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 
Sprawdzian praktyczny z rozpoznawania 

preparatów pasożytów. 

Data 

opracowania 

programu 

22.11.2012 Program opracowała 

dr hab. Elżbieta Wandurska-Nowak 
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Wydział Farmaceutyczny 

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 
Mikrobiologia 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_44 Punkty ECTS 10 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Genetyki 

 i Mikrobiologii 

Farmaceutycznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

dr hab. Marzena Gajęcka,  

prof. nadzw. UM 

email: gamar@man.poznan.pl 

tel. 61-854-67-21 
Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

V i VI 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

30 

ćwiczenia 

120 

seminaria 

- 
Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Podstawowa wiedza z zakresu biologii, anatomii i fizjologii człowieka. 

Cel kształcenia 

Celem kształcenia w ramach przedmiotu Mikrobiologia jest opanowanie wiedzy z zakresu 

właściwości, chorobotwórczości i diagnostyki drobnoustrojów związanych z organizmem 

człowieka, obecnych w środowisku człowieka i w środowisku szpitalnym, warunków hodowli 

in vitro, wpływu czynników fizycznych i chemicznych na wzrost mikroorganizmów. 

Student po zakończeniu nauczania nabywa umiejętności: 

- prowadzenia hodowli i otrzymywania czystych kultur bakterii i grzybów  

- przygotowywania preparatów mikroskopowych oraz rozpoznawania morfologii komórki  

i wykrywania struktur komórki mających znaczenie diagnostyczne 

- doboru, pobierania i opracowywania materiału do badań mikrobiologicznych 

- prowadzenia mikrobiologicznej diagnostyki laboratoryjnej zakażeń bakteryjnych,        

grzybiczych i wirusowych z uwzględnieniem zasad leczenia i prognozowania przebiegu 

zakażenia i zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami 

- wykonywania lateksowych testów aglutynacyjnych i innych w diagnostyce serologicznej 

drobnoustrojów odpowiedzialnych za choroby infekcyjne z uwzględnieniem rozpoznawania, 

różnicowania i monitorowania przebiegu zakażenia oraz oceny efektu terapeutycznego   

- analizowania i interpretacji uzyskanych wyników badań z uwzględnieniem wpływu przed-  

i po-laboratoryjnej fazy wykonywania badań  

-  prowadzenia wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnej dokumentacji systemu jakości 

- wyciągania wniosków dotyczących antybiotykoterapii i wniosków natury  epidemiologicznej  

- współpracy z pacjentem, lekarzem i innym personelem medycznym 

Treści 

programowe  

Wykłady  
I. Mikrobiologia ogólna 

1. Morfologia bakterii (kształty bakterii i ich układ przestrzenny; budowa komórki 

bakteryjnej; formy bakterii z uszkodzoną ścianą komórkową i bakterie bez ściany 

komórkowej).  

1. Fizjologia, metabolizm bakterii (wymagania odżywcze, wzrost bakterii; wpływ warunków 

środowiska na rozwój bakterii: fazy gazowej, potencjału oksydoredukcyjnego, temperatury, 

wysuszania, ciśnienia osmotycznego, napięcia powierzchniowego, jonów wodorowych, 

ultradzwięków, promieniowania; metabolizm bakterii: oddychanie, produkty katabolizmu i 

anabolizmu, transport elektronów, ważniejsze szlaki metaboliczne; endotoksyny i 

egzotoksyny; kiełkowanie endospor; przeżywanie endospor i  inne formy przetrwalnikowe). 

2. Genetyka bakterii (genom bakterii, mutacje; dziedziczenie pozachromosomowe, plazmidy; 

ruchome elementy genetyczne bakterii, mechanizmy transferu informacji genetycznej 

wertykalnej i horyzontalnej). Bakteriofagi. 
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3. Badania mutagennego i karcynogennego działania leków (test Amesa). Metody 

immunologiczne oraz techniki biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej.   

4. Podstawy epidemiologii, dochodzenie epidemiologiczne. Choroba zakaźna, cechy, 

rejestracja, leczenie. Szczepionki, surowice odpornościowe i immunoglobuliny (antygeny 

 i przeciwciała, mechanizmy obronne przeciwinfekcyjne, kalendarz szczepień).  

II. Mikrobiologia farmaceutyczna 

1. Antybiotyki (przegląd grup chemicznych antybiotyków, sposób, zakres i mechanizmy 

działania antybiotyków; oporność drobnoustrojów na antybiotyki (naturalna i nabyta), 

mechanizmy bakteryjnej oporności na antybiotyki).  

2. Oporność drobnoustrojów na antybiotyki a antybiotykoterapia (oporność kliniczna, 

farmakologiczna, mikrobiologiczna; racjonalna antybiotykoterapia zakażeń bakteryjnych; 

problemy współczesnej antybiotykoterapii; patogeny alarmowe ze względu na 

antybiotykooporność). 

3. Kontrola mikrobiologiczna produktów leczniczych i materiałów medycznych oraz procesu 

ich wytwarzania (mikrobiologiczna kontrola produktów leczniczych i materiałów 

medycznych: badanie jałowości, badanie czystości mikrobiologicznej; zasady 

prawidłowego wytwarzania leków (GMP); mikrobiologiczna kontrola procesu wytwarzania 

leków: kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza, powierzchni, urządzeń, personelu; 

sterylizacja, dezynfekcja i antyseptyka w procesie wytwarzania leków; konserwacja leków. 

4. Prasówka: Wybrane zagadnienia z mikrobiologii farmaceutycznej, dyskutowane przez 

studentów na podstawie fachowej literatury anglojęzycznej. 

III. Mikrobiologia szczegółowa 

1. Klasyfikacja i chorobotwórczość wybranych bakterii (klasyfikacja, chorobotwórczość):  

1* Ziarenkowce Gram-dodatnie (rodzaj: Staphylococcus, Streptococcus, 

Enterococcus), 

2* Ziarenkowce Gram-ujemne (rodzaj: Neisseria), 

3* Rodzina Enterobacteriaceae (rodzaj: Escherichia, Shigella, Salmonella, 

Yersinia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Proteus, Morganella, Providencia, 

Citrobacter, Edwardsiella, inne rodzaje), 

4* Pałeczki Gram-ujemne niefermentujące (rodzaje: Pseudomonas, 

Stenotrophomonas, Burkholderia, Acinetobacter),  

5* Pałeczki Gram-ujemne (rodzaj: Vibrio, Aeromonas, Campylobacter, 

Helicobacter, Francisella, Brucella, Bordetella, Gardnella, Legionella, Haemophilus), 

6* Pałeczki Gram-dodatnie (rodzaj: Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, 

Listeria), 

7* Bakterie beztlenowe nieprzetrwalnikujące (grupa Bacteroides; pałeczki Gram-

dodatnie: Propionibacterium sp., Eubacterium sp., Bifidobacterium sp., Actinomyces sp., 

Lactobacillus sp.; ziarniaki Gram-ujemne: Veillonella sp.; ziarniaki Gram-dodatnie: 

Peptostreptococcus sp.), 

8* Krętki (rodzaj: Treponema, Borrelia, Leptospira), 

9* Riketsje. Chlamydie, Mykoplazmy, 

10* Prątki, 

11* Promieniowce (rodzaj Nocardia). 

2. Klasyfikacja i chorobotwórczość wybranych grzybów: 

12* Właściwości grzybów; cytologia komórki; rozmnażanie; systematyka 

13* wybrane grzyby chorobotwórcze dla ludzi: Candida spp, Cryptococcus 

neoformans i inne grzyby drożdżopodobne; grzyby dimorficzne - Blastomyces 

dermatitidis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Sporotrix schenckii, 

Paracoccidioides brasilensis;  Aspergillus spp, i inne grzyby strzępkowe, dermatofity. 

3. Klasyfikacja i chorobotwórczość wybranych wirusów: 

14* Klasyfikacja wirusów DNA i RNA; podstawowe struktury wirusów, replikacja 

wirusów, mechanizmy wnikania do komórek gospodarza, 

15* wybrane wirusy chorobotwórcze dla ludzi. 

4. Priony i choroby przez nie powodowane. 
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IV. Zakażenia szpitalne (kryteria definicji i definicje zakażeń szpitalnych; źródła, rezerwuary 

i drogi szerzenia się zakażeń szpitalnych; czynniki etiologiczne; drobnoustroje najczęściej 

wywołujące zakażenia szpitalne; kliniczne postaci i częstość występowania zakażeń 

szpitalnych; zmiany w procesie zakażeń szpitalnych: profil zakażeń, fenotypy oporności na 

czynniki przeciwbakteryjne; czynniki ryzyka: zależne od drobnoustroju, od pacjenta, związane 

z leczeniem; profilaktyka i postępowanie w zakażeniach szpitalnych. 
Ćwiczenia  

Tematy ćwiczeń w semestrze 5:  

1. Organizacja i bezpieczeństwo pracy w klinicznym laboratorium mikrobiologicznym. 

Budowa komórki bakteryjnej i podstawowe metody barwienia. 

2. Specjalistyczne metody barwienia. 

3. Zasady hodowli drobnoustrojów, pożywki bakteriologiczne, techniki posiewu. 

Morfologia kolonii, typy wzrostu na  pożywkach. 

4. Fizjologia i metabolizm bakterii. Hodowlane metody identyfikacji bakterii. 

5. Pozahodowlane metody identyfikacji bakterii (wykrywanie antygenów, ocena poziomu 

przeciwciał: testy lateksowe, immunoenzymatyczne itp.) 

6. Genetyka bakterii. Metody genetyczne stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej. 

7. Metody ilościowe stosowane w mikrobiologii. 

8. Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni i powietrza, personelu. Badania 

czystości mikrobiologicznej leku i produktu leczniczego. 

9. Sterylizacja – metody, metody kontroli. 

10. Dezynfekcja i antyseptyka, mikrobiologiczne metody oceny środków dezynfekcyjnych  

i antyseptycznych. 

11. Jakościowe metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki. 

12. Ilościowe metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki 

Mikrobiologiczne metody oznaczania poziomu antybiotyków i chemioterapeutyków w płynach 

ustrojowych. 

13. Mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki – metody fenotypowe .Wykrywanie genów 

oporności 

14. Diagnostyka wirusów. 

15. Organizacja laboratoriów mikrobiologicznych. Zasady wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrz 

laboratoryjnej kontroli jakości i jej dokumentacja 

Tematy ćwiczeń w semestrze 6:  
1. Diagnostyka ziarenkowców Gram-dodatnich katalazo-dodatnich (rodzaj Staphylococcus) 

2. Diagnostyka ziarenkowców Gram-dodatnich katalazo-ujemnych (rodzaj Streptococcus 

 i Enterococcus) 

3. Diagnostyka pałeczek Gram-ujemnych z rodziny Enterobacteriaceae 

4. Diagnostyka pałeczek Gram-ujemnych z rodzaju Pseudomonas i innych 

niefermentujących. 

5. Diagnostyka bakterii beztlenowych. 

6. Diagnostyka drobnoustrojów z rodzaju Neisseria i Haemophilus.  

7. Diagnostyka drobnoustrojów z rodzaju: Campylobacter, Helicobacter, Vibrio innych 

spiralnych 

8. Diagnostyka pałeczek z rodzaju Listeria i Corynebacterium. 

9. Mycobacterium i promieniowce. 

10. Pasożyty wewnątrzkomórkowe: Chlamydie, Mykoplazmy, Ureoplazmy. 

11. Diagnostyka grzybów drożdżopodobnych. 

12. Diagnostyka grzybów strzępkowych. 

13. Diagnostyka wybranych drobnoustrojów wywołujących zakażenia odzwierzęce. 

14. Warsztaty 

Zaliczenie ćwiczeń – zaliczenie praktyczne. 
Inne 
Dla studentów kończących cykl ćwiczeń organizowane są Warsztaty przygotowujące do 

zaliczenia praktycznego. 
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Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metodyka nauczania:  

- wykłady mające na celu pozyskanie wiedzy przez studentów, jak również aktywizację 

studentów oraz kształtowanie kompetencji społecznych: prezentacje komputerowe  

w programie Power Point, ilustrujące omawiane zagadnienie z elementami dyskusji, krótkie 

prezentacje studenckie i krótkie testy sprawdzające wiadomości-przygotowywane 

 i prowadzone przez studentów, modele omawianych mechanizmów (przygotowane przez 

studentów), prasówka na podstawie literatury fachowej anglojęzycznej - prowadzona  

w j. angielskim, po podziale na 4-5 grup studentów), 

- dyskusja, pokaz, demonstracja, objaśnienie lub wyjaśnienie, ćwiczenia praktyczne. 

Ćwiczenia polegają na samodzielnym przygotowywaniu preparatów mikroskopowych i ich 

ocenie w zakresie morfologii komórki bakterii i grzybów oraz wykrywania struktur komórki o 

znaczeniu diagnostycznym; pobieraniu materiału do badań, wykonywaniu posiewów 

drobnoustrojów na podłoża hodowlane, przeprowadzeniu badania oceniającego liczbę 

drobnoustrojów w analizowanej próbce, wykonywaniu testów różnicujących 

 i diagnostycznych w identyfikacji bakterii i grzybów; wykrywaniu najważniejszych 

mechanizmów oporności; prowadzeniu dokumentacji i pisaniu protokołów badań. 

Zadania do samodzielnego rozwiązania obejmują swoim zakresem materiał przedstawiony  

w trakcie zajęć. Potem dyskusja oceniająca i ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań. 

Student musi być przygotowany w stopniu podstawowym do poszczególnych ćwiczeń (na 

podstawie przekazywanych przez Katedrę materiałów), co kontrolowane jest krótkim 

sprawdzianem wejściowym. Obowiązkowe jest prowadzenie protokołów. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Pisemne kolokwia cząstkowe; 

Teoretyczne i praktyczne zaliczenie ćwiczeń – zaliczenie ustne; 

Egzamin teoretyczny – zaliczenie pisemne. 

 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na wszystkich zajęciach objętych programem 

oraz uzyskanie pozytywnej oceny końcowej. 

Ocena z przedmiotu Mikrobiologia będzie wystawiona na podstawie średniej arytmetycznej 

końcowej oceny z ćwiczeń i egzaminu teoretycznego.  

 

Sprawdzenie wiadomości odbywać się będzie na każdych ćwiczeniach w formie wejściówek 

i/lub pisemnych kolokwiów. Ocena niedostateczna z kolokwium cząstkowego może zostać 

poprawiona w okresie 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników. 

Ćwiczenia z mikrobiologii kończy kolokwium wyjściowe, obejmujące ocenę umiejętności 

praktycznych i wiedzy teoretycznej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest 

uzyskanie ze wszystkich ocen cząstkowych średniej minimum 3,00.  

Ocenę końcową z ćwiczeń oblicza się poprzez wyznaczenie średniej arytmetycznej ze 

wszystkich uzyskanych ocen (pierwsze terminy i poprawki). 

 

Egzamin teoretyczny (pisemny) obejmować będzie pytania w formie testu, uzupełniania  

i przyporządkowywania odpowiedzi. Zaliczenie egzaminu teoretycznego z Mikrobiologii  

(z oceną 3,0) nastąpi  w momencie uzyskania przynajmniej 65% pozytywnych odpowiedzi. 

Literatura 

podstawowa 

„Diagnostyka mikrobiologiczna”, Eligia M. Szewczyk, PZWL, Warszawa 2005 

„Mikrobiologia i choroby zakaźne”, Gabriel Virella, red. Piotr Heczko, Wrocław 1999, wyd.  

Literatura 

uzupełniająca 

Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej”, A. Przondo-Mordarska, 

PZWL, Warszawa 2005 

Mikrobiologia lekarska”, M. Zaremba, J. Borowski, PZWL, Warszawa 2004 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna podstawowe problemy przed-laboratoryjnej i po-

laboratoryjnej fazy wykonywania badań mikrobiologicznych 
K_W19 

M2_W03 

M2_W09 
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(w tym: czynniki pozaanalityczne wpływające na 

wiarygodność wyników badań mikrobiologicznych, 

współpraca z personelem medycznym, potrzeby 

zleceniodawcy). 

M2_W10 

P_W02 

Zna patogenezę, patomechanizm, epidemiologię, główne 

objawy kliniczne, metody diagnostyki i zasady leczenia 

najważniejszych chorób wywołanych przez bakterie, grzyby i 

wirusy. 

K_W30 

M2_W03 

M2_W07 

 

P_W03 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty diagnostyki 

mikrobiologicznej oraz jej znaczenie dla rozpoznawania 

zakażeń, prognozowania przebiegu oraz oceny 

lekowrażliwości. 

K_W31 
M2_W03 

M2_W07 

P_W04 

Zna diagnostykę serologiczną chorób infekcyjnych oraz jej 

znaczenie dla rozpoznawania, różnicowania, monitorowania 

przebiegu choroby i oceny efektów leczenia. 

K_W33 
M2_W03 

M2_W07 

P_U01 
Potrafi pobierać materiał do badań mikrobiologicznych, ocenić 

jego przydatność, przechowywać i przygotowywać do analizy. 
K_U05 

M2_U01 

M2_U06 

P_U02 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań 

mikrobiologicznych (w tym: dobór materiału badanego, 

pobranie  i opracowanie, posiewy, barwienia, ocena wzrostu 

 i preparatów, antybiogram) oraz ocenić uzyskane wyniki  

w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki 

chorobowej. 

K_U21 

M2_U02 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U03 

Potrafi proponować profile, schematy i algorytmy 

postępowania diagnostycznego w różnych stanach 

klinicznych, zgodne z zasadami etyki zawodowej, wymogami 

dobrej praktyki laboratoryjnej i medycyny laboratoryjnej 

opartej na dowodach naukowych. 

K_U29 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U04 
Potrafi prowadzić i dokumentować wewnątrzlaboratoryjną  

i zewnątrz laboratoryjną kontrolę jakości. 
K_U34 

M2_U03 

M2_U05 

M2_U08 

P_U05 
Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań 

naukowych i własnych obserwacji. 
K_U39 M2_U08 

P_K01 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 20 x 1,5 h 30 h 
udział w ćwiczeniach  30 x 4 h 120 h 
Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  30 x 3 h 90 h 
przygotowanie do kolokwiów   16 x 3 h 48 h 
przygotowanie do egzaminu  1 x 20 h 20 h 
Łączny nakład pracy studenta  308 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  150 h 5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
210 h 7 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 
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P_W01 Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń. 
Odpowiedź ustna. 

Kolokwium pisemne. 

P_W02- P_W03 Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń. 

Odpowiedź ustna. 

Kolokwium pisemne. 

Egzamin teoretyczny. 

P_W04 Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń. 
Kolokwium pisemne. 

Egzamin teoretyczny. 

P_U01 – P_U05 

Weryfikacja realizacji zadań i ukierunkowanie 

pracy studenta. 

Obserwacja pracy studenta. 

Zaliczenie ćwiczeń. 

Egzamin praktyczny. 

P_K01 Obserwacja pracy studenta.  

Data 

opracowania 

programu 

07.12.2012r. Program opracował dr n. farm. Helena Kukuła 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Patofizjologia 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_09 
Punkty 

ECTS 
6 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Patofizjologii 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab. Marek Simon 
email: msimon@ump.edu.pl 

tel: 61 8546 584 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

V 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

30 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

60 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu  biochemii i fizjologii aby rozumieć 

patomechanizm omawianych jednostek chorobowych oraz zaburzeń czynnościowych  

i metabolicznych leżących u podstaw zmiany określonych parametrów możliwych do 

oznaczenia badaniami w laboratorium analitycznym. 

Cel kształcenia 

Celem kształcenia jest poznanie patomechanizmu zaburzeń funkcji: organizmu, tworzących 

go: tkanek, narządów, układów, w poszczególnych jednostkach chorobowych. Stanowić 

powinno to podstawę do zrozumienia zmian czynnościowych i metabolicznych oraz mieć 

płaszczyznę porozumienia z lekarzem zlecającym wykonanie określonych badań 

laboratoryjnych. Istotne jest również wskazanie możliwego znaczenia mechanizmów 

kompensacyjnych oraz wpływu prowadzonej terapii na zmiany oznaczanych parametrów 

Treści 

programowe  

Wykłady  z patofizjologii ogólnej obejmują zagadnienia: definicji życia, zdrowia  

i choroby; rozpatrywanie patomechanizmu chorób od poziomu molekularnego do 

ogólnoustrojowego, podziały chorób ze względu na przyjęte kryteria, przebiegu choroby; 

odczynowości – jej stopni  i zaburzeń, alergii, tolerancji immunologicznej i autoagresji, 

procesów w ognisku zapalnym, patomechanizmu obrzęków , zaburzeń termoregulacji 

Seminaria z patofizjologii szczegółowej obejmują zaburzenia funkcji poszczególnych  

układów organizmu oraz  w ramach konwersatorium omawiane są m.in. zaburzenia 

wchłaniania jelitowego, nerkowego i homeostazy ogólnoustrojowej. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 Program zajęć obejmuje  30 h wykładów  i 60 h zajęć seminaryjnych. Wykłady dotyczą 

patofizjologii ogólnej. Seminaria prowadzone są w 2. grupach. W ramach programu zajęć 

seminaryjnych, 12 h jest realizowanych  w formie konwersatorium, których tematem są 

wybrane zagadnienia istotne dla zrozumienia podstaw zaburzeń homeostazy  

wewnątrzustrojowej w wybranych stanach patologicznych. 

Pozostałe seminaria, trwające 4 h, obejmują zakres patofizjologii szczegółowej, dotyczącej 

poszczególnych układów organizmu - odbywają się raz w tygodniu. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 Podstawą zaliczenia i przedstawienia propozycji oceny z przedmiotu jest wynik dwóch testów  

ujętych w planie dydaktycznym. W trakcie zajęć seminaryjnych studenci odpytywani są z 

zakresu tematyki poszczególnych zajęć przedstawionej na stronie internetowej Katedry. 

Zasadą konwersatorium jest prowadzenie dyskusji ze studentami na wybrane, najistotniejsze 

dla studenta analityki medycznej zagadnienia dotyczące procesów wchłaniania i wydalania 

oraz zaburzeń homeostazy wewnątrzustrojowej.   

Studenci, którzy mają ambicję uzyskania wyższej oceny niż zaproponowana na podstawie  

wyniku testów, oraz ci którzy nie uzyskali wystarczającej ilości punków niezbędnych do 

zaliczenia przedmiotu (60 % poprawnych odpowiedzi) lub propozycji oceny,  przystępują do 

egzaminu ustnego. 

 

mailto:msimon@ump.edu.pl
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Literatura 

podstawowa 

Zahorska-Markiewicz B., E.Malecka-Tendera  

Patofizjologia kliniczna. Elsevier Urban & Partner , Wrocław 2009  

Silbernagl S.,Lang F. Atlas patofizjologii. MedPharm Polska Wrocław, 2011. 

Damjanov I. Partofizjologia Elsevier Urban & Partner , Wrocław 2011 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Kokot F. Choroby wewnętrzne. WL PZWL, Warszawa 1998 

Bręborowicz A. Zarys patofizjologii narządowej, AM Poznań, 2003 

Maśliński S. Patofizjologia. WL PZWL, Warszawa 2000 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna prawidłową budowę i funkcję komórek, tkanek, 

narządów i układów organizmu ludzkiego oraz rozumie 

współzależności ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia 

i choroby. 

K_W01 M2_W01 

M2_W02 

P_W02 

Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju organizmu 

ludzkiego, homeostazy ustrojowej i jej regulacji, procesów 

reprodukcji, starzenia się i śmierci. 

K_W02 M2_W01 

M2_W02 

P_W03 

Rozumie funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego, 

pokarmowego, krwionośnego, moczowego, 

odpornościowego i nerwowego oraz powstawanie  

i znaczenie płynów ustrojowych, wydzielin i wydalin. 

K_W03 M2_W01 

M2_W02 

P_W04 

Zna budowę i funkcję narządów i komórek układu 

immunologicznego; rozumie zasady regulacji odpowiedzi 

odpornościowej i zasady diagnostyki immunologicznej. 

K_W04 M2_W01 

M2_W02 

P_W05 
Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych oraz metody ich oceny. 
K_W05 M2_W03 

P_W06 

Ma wiedzę o budowie i funkcji węglowodanów, lipidów, 

kwasów nukleinowych, peptydów i białek oraz procesach 

metabolicznych na poziomie molekularnym, komórkowym, 

narządowym i ustrojowym; zna metody oceny procesów 

biochemicznych i przemian metabolicznych w warunkach 

fizjologicznych i patologicznych . 

K_W06 M2_W01 

P_W07 

Rozumie związek między nieprawidłowościami 

morfologicznymi a funkcją zmienionych narządów 

 i układów, objawami klinicznymi i strategią diagnostyczną. 

K_W18 M2_W03 

M2_W02 

P_W08 

Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej  

w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy 

specjalistyczne. 

K_W21 
M2_W03 

P_W09 

Zna kliniczne aspekty zaburzeń metabolicznych oraz metody 

laboratoryjnej oceny procesów metabolicznych  

w aspekcie mechanizmów rozwoju i przebiegu choroby. 

K_W23 
M2_W03 

M2_W07 

M2_W01 

P_W10 

Zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych  

w celu różnicowania stanów fizjologicznych  

i patologicznych. 

K_W41 M2_W03 

P_U01 
Potrafi przekazywać informację o wyniku bez ingerencji  

w kompetencje lekarza. 
K_U02 

M2_U01 
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P_U02 
Potrafi przeszkolić pacjenta przed pobraniem materiału do 

badań. 
K_U03 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U05 

P_U03 

Potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych  

(z uwzględnieniem wieku, płci, stylu życia, wartości 

decyzyjnych) oraz oceniać dynamikę zmian parametrów 

laboratoryjnych. 

K_U08 
M2_U06 

M2_U13 

P_U04 
Umie określić przydatność diagnostyczną badania 

laboratoryjnego. 
K_U09 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U08 

P_U05 
Potrafi ocenić wyniki badań biochemicznych w odniesieniu 

do określonej patologii lub jednostki chorobowej. 
K_U14 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U06 

Potrafi interpretować wyniki badań koagulologicznych  

w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki 

chorobowej. 

K_U19 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U07 

Potrafi ocenić spójność zbiorczych wyników badań  

z zakresu medycyny laboratoryjnej w odniesieniu do 

określonej patologii lub jednostki chorobowej. 

K_U31 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U08 

Potrafi przewidzieć wpływ przebiegu choroby  

i określonego postępowania na wyniki badań 

laboratoryjnych. 

K_U37 M2_U03 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  

z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. 
K_K04 

M2_K03 

M2_K07 

M2_K08 

P_K03 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 15 x 2 h 30 h 

udział w seminariach  15 x 4 h 60 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  15 x 1 h 15 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 15 h 30 h 

przygotowanie do egzaminu  5 x 6 h 30 h 

Łączny nakład pracy studenta  165 h 

 
 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 
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Wskaźniki 

ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  
90h 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
75h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W10 

P_U01–P_U08 

P_K01-P_K03 

Dyskusja ze studentami wybranych stanów 

patologicznych ze wskazaniem istotnych zmian 

parametrów oznaczanych metodami 

stosowanymi w diagnostyce laboratoryjnej.  

Suma wyników dwóch testów. 

Egzamin ustny. 

Data 

opracowania 

programu 

10.11.2012 Program opracował Prof. dr hab.n.med. Marek Simon 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Patomorfologia 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_40 Punkty ECTS 4 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Patologii i Profilaktyki 

Nowotworów 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab. Andrzej Marszałek 
email: amars@ump.edu.pl, 

 tel. 61 8850 810 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

V 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

20 

ćwiczenia 

40 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk  o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Znajomość podstaw anatomii  i histologii.  

Cel kształcenia 
Zdobycie wiedzy dotyczącej patologii nowotworów. Zdobycie wiedzy dotyczącej metod  

histochemicznych i immunohistochemicznych , FISH oraz CISH. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Patomorfologia - wprowadzenie, znaczenie badanie sekcyjnego; zmiany adaptacyjne. 

Patomorfologia zapaleń. Miażdżyca, zawał serca. Patomorfologia zaburzeń krzepnięcia. 

Wstrząs. Podstawy nowotworzenia - zagadnienia ogólne. Patomorfologia wybranych 

nienowtworowych chorób płuc. Patomorfologia wybranych nienowtworowych chorób 

wątroby. Patomorfologia wybranych nienowtworowych chorób nerek. Patomorfologia 

nowotworów narządowych cz I (chłoniaki, płuca). Patomorfologia nowotworów narządowych 

cz II (przewód pokarmowy, wątroba, trzustka, nerki, skóra). Patomorfologia nowotworów 

narządowych cz III (macica, jajniki, prostata, jądra, pierś, gruczoły dokrewne, OUN). 

Ćwiczenia  

Zabezpieczenie i opracowanie materiału diagnostycznego w histopatologii. Rola metod 

histochemicznych i immunohistochemicznych w diagnostyce nowotworów. Zastosowanie 

przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych w metodach immunohistochemicznych. 

Podstawowe barwienia histochemiczne preparatów parafinowych. Rodzina receptora EGFR, 

receptor i gen HER-2, Herceptyna - zastosowanie w leczeniu raka piersi.  Metoda FISH 

 i CISH w diagnostyce nowotworów. Nowotwory gruczołu piersiowego i narządów  płciowych 

kobiety. Etiologia, patogeneza, diagnostyka i leczenie niektórych nowotworów. Biopsja 

aspiracyjna cienkoigłowa oraz inne badania cytologiczne-techniki wykonania preparatu, 

utrwalanie. Wykrawania materiału pooperacyjnego oraz badania śródoperacyjne-technika, 

omówienie oraz oglądanie preparatów histologicznych z badań śródoperacyjnych. Oglądanie 

preparatów cytologicznych oraz histologicznych z szczególnym uwzględnieniem zmian z 

gruczołu piersiowego. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Przedstawienie tematów w  programie PowerPoint.  Praca z mikroskopem konsultacyjnym. 

Omówienie tematów laboratoryjnych na terenie Zakładu Patologii Nowotworów. Barwienia 

preparatów na terenie Zakładu Patologii Nowotworów – samodzielna praca studentów 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Egzamin praktyczny -  samodzielne barwienie preparatów histologicznych. 

Egzamin pisemny. 

Literatura 

podstawowa 

Robbins  Patologia”  wydanie I I polskie pod redakcją  Włodzimierza T. Olszewskiego 

 Elasevier Urban & Partner Wrocław 2014 

 „Podstawy patologii’. Wenancjusz Domagała, Maria Chosia , Elżbieta Urasińska. WL 

PZWL, 2010. 

mailto:amars@ump.edu.pl
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna podstawowe problemy przedlaboratoryjnej  

i polaboratoryjnej fazy wykonywania badań (w tym: czynniki 

pozaanalityczne wpływające na wiarygodność wyników 

badań laboratoryjnych, współpraca z personelem 

medycznym, potrzeby zleceniodawcy).  

K_W19 

M2_W03 

M2_W09 

M2_W10 

P_W02 

Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej  

w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy 

specjalistyczne. 

K_W21 M2_W03 

P_U01 

Potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym oraz 

technikami histologicznymi i patomorfologicznymi w celu 

opisu cech morfologicznych tkanek i komórek (prawidłowych 

i patologicznie zmienionych). 

K_U12 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U07 

M2_U08 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

  

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 10 x 2 h 20 h 

udział w ćwiczeniach  20x 2 h 40 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  20 x 2 h 40 h 

przygotowanie do egzaminu  1x10 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  110 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
80 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 

P_W02 

P_U01 

P_K01 

Obserwacja pracy studenta w czasie ćwiczeń.  

Ocena wyników samodzielnego barwienia preparatów 

histologicznych. 

Egzamin praktyczny.  

Egzamin pisemny. 

Data 

opracowania 

programu 

6.12.2012 Program opracował Dr Violetta Filas 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i 

forma studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Serologia grup krwi  

i transfuzjologia 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_50 
Punkty 

ECTS 
5 

Jednostka 

realizująca 

Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,  

Dział Immunologii i 

Transfuzjologii 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

lek. med. Hanna Skalisz 
email:dzial.krwiodawcow@rckik.poznan.pl 

tel. 61 88-63-332 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

VI 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

30 

ćwiczenia 

45 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauki o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Wiedza z zakresu podstaw immunologii: znajomość takich pojęć jak antygen, przeciwciało, 

immunizacja, rola limfocytów i makrofagów w powstawaniu przeciwciał. 

Cel kształcenia 

Praktyczne zapoznanie się z immunologią transfuzjologiczną w zakresie podstawowym- 

oznaczanie grup krwi układu ABO, układu Rh, wykrywanie przeciwciał, wykonania próby 

zgodności dla pacjenta, dobór zgodnej antygenowo krwi, gdy pacjent posiada przeciwciała. 

Treści 

programowe  

Wykłady  
Wykłady obejmują wszystkie najważniejsze wiadomości z zakresu immunologii 

transfuzjologicznej: podstawy immunologii, układ grupowy ABO, układ grupowy Rh, inne 

układy grupowe krwinki czerwonej, wykrywanie i identyfikacja przeciwciał, próba zgodności 

serologicznej, zakres badań serologicznych u kobiet ciężarnych. Konflikty serologiczne i 

dobór krwi do transfuzji wymiennych, postępowanie w odczynach poprzetoczeniowych, 

niedokrwistości autoimmunologiczne, układ HLA. 

Ćwiczenia  

Praktyczne przeprowadzanie badań serologicznych: 

oznaczanie układu ABO, 

oznaczanie układu Rh, 

wykrywanie i identyfikacja przeciwciał oraz ich mianowanie, 

wykonanie próby zgodności i dobieranie krwi dla pacjenta posiadającego przeciwciała, 

badania w kierunku diagnostyki konfliktów serologicznych. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Prezentacje multimedialne. 

Pisemny sprawdzian na każdym ćwiczeniu. 

Praktyczne wykonanie ćwiczenia zgodnie z procedurą. 

Nauczenie prawidłowego odczytu badania oraz jego właściwa interpretacja. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Egzamin praktyczny na ostatnich ćwiczeniach 

Egzamin ustny po zaliczeniu części praktycznej.  

Literatura 

podstawowa 

Grzywak-Kołodziejczyk T., Serologia grup krwi w praktyce: RCKiK Katowice, 

Mariańska B., Fabjańska-Mitek J., Windyga J., badania laboratoryjne w hematologii, Wyd. 

Lekarskie PZWL, 

Fabjańska –Mitek J., Immunologia krwinek czerwonych. Grupy krwi., OINpharma Sp. Z o.o. 

Warszawa. 

Literatura 

uzupełniająca 

Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące  

w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi; Praca zbiorowa pod redakcją 

Magdaleny Łętowskiej. 
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna immunologiczne aspekty transplantacji  

i krwiolecznictwa. 
K_W37 M2_W03 

P_W02 

Zna metody diagnostyki serologicznej układów grupowych 

krwi oraz diagnostykę powikłań  poprzetoczeniowych  

i konfliktów serologicznych. 

K W38 
M2 W03 

M2 W07 

P _W03 
Zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych  

w celu różnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych. 
K W41 M2 W03 

P_U01 
Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki oznaczeń antygenów  

i przeciwciał układów grupowych oraz próby krzyżowej. 
K_U26 

M2_U02 

M2 U05 

M2 U06 

M2 U07 

M2 U08 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 10 x 3 h 30 h 

udział w ćwiczeniach  10 x 4,5 h 45 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  10 x 3 h 30 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 15 h 15 h 

Łączny nakład pracy studenta  120 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  75 h 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
75 h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_ W01 

P_ W02 

P_ W03 

P _U01 

Wejściówka, obserwacja pracy studenta i bieżąca 

weryfikacja wiedzy i umiejętności w trakcie 

zajęć. 

Egzamin teoretyczny i praktyczny.   

Data 

opracowania 

programu 

27.11 2012r Program opracował Mgr Maria Magdalena Grześkowiak 



139 

 

Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 
modułu 

Praktyka w medycznym 

laboratorium 

diagnostycznym 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
PMK_III 

Punkty 

ECTS 
7 

Jednostka 

realizująca 
Jednostka przyjmująca 

studenta na praktykę 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

dr Małgorzata  

Zielińska – Przyjemska 
email: mzielin@ump.edu.pl 

tel. 61-854-66-22 
Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 
VI 

Forma zajęć  

i liczba godzin 
ćwiczenia 
240 godz. 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Znajomość podstaw biochemii i chemii  klinicznej, analityki ogólnej i parazytologii. 

Cel kształcenia 
Doskonalenie umiejętności praktycznych nabytych podczas studiów w rzeczywistych warunkach 

pracy. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia laboratoryjne realizowane w: 
Pracowni biochemii i chemii klinicznej –   120h 
Pracowni analityki ogólnej –    80h 
Pracowni parazytologii –    40h 
 
Praktyka obejmuje następujący zakres czynności:  

1. Zapoznanie się ze strukturą i organizacją pracy w pracowniach: analityki ogólnej, białek, 

elektrolitów, równowagi kwasowo-zasadowej, enzymów, hormonów, toksykologii, 

lipidów, przemiany azotowej i węglowodanowej i parazytologii. 

2. Zapoznanie się z obiegiem informacji w medycznym laboratorium diagnostycznym,  

zakresem badań, sposobem prowadzenia dokumentacji i czynnościami 

administracyjnymi.  

3. Zapoznanie się z bezpieczeństwem pracy – zgodnym z zasadami dobrej praktyki 

laboratoryjnej, etyki zawodowej oraz obowiązującym prawem.  
4. Zapoznanie się z wymogami dotyczącymi przygotowania pacjenta do badań, procedurami 

pobierania, przechowywania i transportu materiału do badań laboratoryjnych i 

procedurami monitorowania błędów przedlaboratoryjnych. 
5. Zapoznanie się z zasadami obsługi zleceń i badań przez laboratoryjne systemy 

informatyczne (LSI) i zintegrowane systemy szpitalne (HIS).  
6. Posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym, w tym obsługa automatycznych analizatorów 

biochemicznych oraz stosowanie zasad postępowania w przypadku awarii, sporządzanie 

odczynników i zamówień).  
7. Wykonywanie i interpretacja wyników badań z zakresu analityki ogólnej, białek, 

elektrolitów, równowagi kwasowo-zasadowej, enzymów, hormonów, toksykologii, 

lipidów, przemiany azotowej i węglowodanowej i parazytologii.  
8. Ocena wiarygodności wyników badań laboratoryjnych; kontrola wewnątrz–  

i zewnątrzlaboratoryjna.  

Program szczegółowy z biochemii i chemii klinicznej: 
1. Oznaczenie i rozdział elektroforetyczny białek surowicy, moczu i płynu mózgowo-

rdzeniowego, metody oznaczenia białek specyficznych.  

mailto:mzielin@ump.edu.pl
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2. Gospodarka azotowa: oznaczanie mocznika, kreatyniny, kwasu moczowego.  
3. Gospodarka mineralna i równowaga kwasowo-zasadowa: oznaczenia sodu, potasu, 

chlorków, wapnia, magnezu i parametrów rkz. 
4. Gospodarka węglowodanowa: oznaczanie glukozy, krzywe cukrowe. 
5. Gospodarka lipidowa: oznaczenie cholesterolu całkowitego, frakcji HDL-Ch, LDL-Ch 

oraz trójglicerydów.  

6. Podstawowe badania enzymatyczne: oznaczenie amylazy, fosfatazy alkalicznej, AST, 

ALT, GGTP.  
7. Badania hormonalne oraz oznaczanie markerów nowotworowych.  

8. Badania w diagnostyce infekcji. 
 

Program szczegółowy z analityki ogólnej i parazytologii:  
1. Badanie ogólne moczu: badanie ogólne moczu, ocena mikroskopowa osadu moczu. 

2. Badanie płynów z jam ciała.  

3. Badanie kału w kierunku resztek pokarmowych. Wykrywanie krwi utajonej w kale.  

4. Badanie czynności wydzielniczej żołądka i żółci.  

 

Program szczegółowy z parazytologii:  

1. Zasady doboru, pobierania i przesyłania prób materiału klinicznego do badań 

laboratoryjnych. 
2. Zapoznanie się ze stosowanymi technikami badań pasożytniczych.  
3. Zapoznanie się z zasadami wykrywania czynników etiologicznych w inwazjach 

pasożytniczych. 
4. Znaczenie diagnostyczne i interpretacja badań immunologicznych w diagnostyce chorób 

pasożytniczych. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 
Ćwiczenia laboratoryjne 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Opiekun praktyk studenckich z ramienia Uczelni zalicza praktykę na podstawie: 

- potwierdzonego w dzienniczku praktyk odbycia praktyki w terminie i miejscu  wskazanym w 

porozumieniu o realizacji praktyki wakacyjnej, 

- pozytywnej opinii opiekuna jednostki prowadzącej praktykę, 

- zaliczenia rozmowy weryfikującej umiejętności praktyczne z zakresu biochemii i chemii 

  klinicznej, analityki ogólnej i parazytologii. 

Literatura 

podstawowa 

1.Dembińska‐Kieć A.,  Naskalski J.W.: Diagnostyka Laboratoryjna z elementami  biochemii 

klinicznej, Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2010.  

2. Solnica B.: Diagnostyka Laboratoryjna, PZWL. Warszawa, 2014.  

3. Bruncel N.A.: Diagnostyka laboratoryjna” 1. Nerka i badanie laboratoryjne moczu 2. Płyn 

mózgowo ‐ rdzeniowy i inne płyny ustrojowe. Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2010.  

4. Guder W.G., Narayanan S., Wissar H., Zawta B.: Próbki: od pacjenta do laboratorium, 

MedPharm. Wrocław, 2009. 

Literatura 

uzupełniająca 

 

 „Badanie i Diagnoza” – miesięcznik, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CM UJ, Fundacja  

Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej. Kraków. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 
(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie 

do 

kierunkowy

ch efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 
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P_W01 
Rozumie  fizyczne  podstawy  procesów  biologicznych oraz metod  

pomiarowych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej. 
K_W08 

M2_W01 
M2_W07 

P_W02 
Rozumie  mechanizmy  przemian  chemicznych  oraz  relacje  między  

zjawiskami i parametrami fizykochemicznymi  

w aspekcie metod analitycznych. 
K_W10 M2_W01 

P_W03 

Zna  podstawy  metodyczne  metod  analitycznych  (w  tym:   

spektrometrycznych, elektrochemicznych, 

immunochemicznych, analizy  enzymów  i  substratów)  i  ich  

zastosowanie w medycynie laboratoryjnej. 

K_W11 
M2_W03 
M2_W07 

P_W04 
Zna definicje i metody oceny precyzji, dokładności, swoistości, 

czułości, czułości funkcjonalnej i liniowości metod analitycznych oraz 

zasady kontroli ich jakości. 
K_W12 

M2_W05 
M2_W07 

P_W05 
Rozumie  pojęcie  metody  definitywnej,  referencyjnej   

i  wpływu  czynników interferujących. 
K_W13 

M2_W04 
M2_W07 
M2_W08 

P_W06 
Rozumie zasady funkcjonowania aparatury stosowanej  

w medycynie laboratoryjnej. 
K_W16 M2_W07 

P_W07 

Zna  zasady  dobrej  praktyki  laboratoryjnej,  prawne,  organizacyjne  

i  etyczne uwarunkowania czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz 

wymagania dotyczące organizacji medycznego  laboratorium  

diagnostycznego  na  różnych  szczeblach ochrony zdrowia. 

K_W17 

M2_W08 
M2_W09 
M2_W10 
M2_W11 
M2_W12 

P_W08 
Rozumie związek między  nieprawidłowościami 

morfologicznymi a funkcją zmienionych narządów  

i układów, objawami klinicznymi i strategią diagnostyczną. 
K_W18 

M2_W03 
M2_W02 

P_W09 

Zna  podstawowe  problemy  przedlaboratoryjnej   

i  polaboratoryjnej  fazy wykonywania  badań  (w  tym:  czynniki  

pozaanalityczne  wpływające  na wiarygodność  wyników  badań  

laboratoryjnych,  współpraca  z personelem medycznym, potrzeby 

zleceniodawcy). 

K_W19 
M2_W03 
M2_W09 
M2_W10 

P_W10 

Zna  rolę  badań  laboratoryjnych  w  rozpoznawaniu, monitorowaniu,  

rokowaniu i  profilaktyce  zaburzeń  narządowych  i  układowych  oraz  

kryteria  doboru  tych  
badań i zasady wykonywania. 

K_W20 M2_W03 

P_W11 
Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki  laboratoryjnej  

w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy 

specjalistyczne. 
K_W21 M2_W03 

P_W12 

Zna  rodzaje  i  charakterystykę  materiału  biologicznego,  zasady  i  

metodykę pobierania,  transportu, przechowywania   

i przygotowania go do analizy (w  tym: miejsce i  czas pobrania, 

wpływ czynników interferujących, dobór antykoagulantów, 

utrwalaczy i podłoża transportowego, temperatury). 

K_W22 
M2_W03 
M2_W07 

P_W13 
Zna kliniczne aspekty zaburzeń metabolicznych oraz metody 

laboratoryjnej oceny procesów metabolicznych w aspekcie 

mechanizmów rozwoju i przebiegu choroby. 
K_W23 

M2_W03 
M2_W07 
M2_W01 

P_W14 

Zna  teoretyczne  i  praktyczne  aspekty  prób  czynnościowych  i 

metod  oznaczeń biochemicznych oraz ich znaczenie dla 

rozpoznawania, diagnostyki różnicowej, monitorowania przebiegu 

choroby  i oceny efektów  leczenia w  różnych stanach klinicznych. 

K_W24 
M2_W03 
M2_W07 

P_W15 
Zna  teoretyczne  i  praktyczne  aspekty  metodyki  oraz  znaczenie  

diagnostyczne ilościowego i jakościowego badania płynów 

ustrojowych, wydalin i wydzielin. 
K_W29 

M2_W03 
M2_W07 

P_W16 
Zna  mechanizmy  pasożytnictwa,  drogi  przenoszenia   

i  chorobotwórczość pasożytów  człowieka  oraz  zna  metody  ich  
K_W32 

M2_W03 
M2_W07 
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rozpoznawania  (makroskopowe, mikroskopowe, immunologiczne i 

molekularne). 

P_W17 
Zna  statystyczne  podstawy  walidacji  metod  analitycznych   

i  analizy  wyników badań  laboratoryjnych,  metody  opracowania  

wyników  i  oceny  ich  wartości diagnostycznej. 
K_W40 M2_W03 

P_W18 
Zna  zasady  interpretacji wyników  badań  laboratoryjnych  

w  celu  różnicowania stanów fizjologicznych 

 i patologicznych 
K_W41 M2_W03 

P_W19 

Zna  elementy  diagnostycznej  charakterystyki  badania  (czułość  i  

swoistość diagnostyczną,  wartości  predykcyjne  

 i  wskaźniki  prawdopodobieństw,  zasady doboru wartości odcięcia 

itd.). 

K_W42 M2_W03 

P_W20 
Zna systemy jakości medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz 

zasady ich akredytacji i certyfikacji. 
K_W43 

M2_W08 
M2_W09 
M2_W11 
M2_W12 

P_W21 
Zna  zasady  komputeryzacji  laboratorium  i  działania  systemu  

informatycznego w laboratorium. 
K_W44 

M2_W08 
M2_W09 
M2_W11 
M2_W12 

P_W22 
Zna zasady wykonywania badań  laboratoryjnych w miejscu opieki 

nad chorym (POCT) oraz w warunkach samokontroli. 
K_W45 

M2_W08 
M2_W09 

P_W23 
Zna  zasady  doboru,  wykonywania  i  organizacji  badań  

przesiewowych w profilaktyce i leczeniu. 
K_W46 

M2_W08 
M2_W09 

P_U01 
Potrafi  wyjaśnić  pacjentowi  lub  zleceniodawcy  wpływ  czynników 

przedlaboratoryjnych  na  jakość  wyniku  badania  laboratoryjnego  

(w  tym konieczność powtórzenia badania). 
K_U01 

M2_U01 
M2_U03 
M2_U04 
M2_U07 

P_U02 
Potrafi przekazywać informacje o wyniku badania laboratoryjnego 

bez ingerencji w kompetencje lekarza. 
K_U02 M2_W01 

P_U03 Potrafi pouczyć pacjenta przed pobraniem materiału do badań. K_U03 
M2_W03 
M2_W04 
M2_W05 

P_U04 
Potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami, innymi 

pracownikami ochrony zdrowia i odbiorcami wyników. 
K_U04 

M2_U01 
M2_U03 
M2_U04 
M2_U09 

P_U05 
Potrafi  pobierać  materiał  do  badań,  ocenić  jego  przydatność,  

przechowywać i przygotowywać do analizy. 
K_U05 

M2_U01 
M2_U06 

P_U06 
Umie dobrać optymalne metody analityczne i ocenić wiarygodność 

wyników tych analiz. 
K_U06 

M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U07 
Potrafi  stosować  instrumentalne metody  analityczne  

w medycznej diagnostyce laboratoryjnej. 
K_U07 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U11 

P_U08 
Potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych  

(z uwzględnieniem wieku, płci, stylu życia, wartości decyzyjnych) 

oraz oceniać dynamikę zmian parametrów laboratoryjnych. 
K_U08 

M2_U06 
M2_U13 

P_U09 Umie określić przydatność diagnostyczną badania laboratoryjnego. K_U09 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U08 
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P_U10 
Potrafi  posługiwać  się  zautomatyzowaną  aparaturą  pomiarową  

stosowaną  we współczesnej  laboratoryjnej  diagnostyce  medycznej  

i  pomocniczym  sprzętem laboratoryjnym. 
K_U10 

M2_U02 
M2_U10 

P_U11 

Potrafi  uzyskiwać  wiarygodne  wyniki  laboratoryjnych  badań  

biochemicznych (w tym: elektrolitów, pierwiastków śladowych, 

równowagi kwasowo-zasadowej, CO-oksymetrii,  węglowodanów,  

wskaźników  glikacji  białek,  bilirubiny  

 i  jej frakcji,  związków  azotowych  oraz  cystatyny  i NGAL w  

ocenie  funkcji  nerek, białka  całkowitego,  proteinogramu,  

immunoglobulin  i  białek  specyficznych, w  tym  białek  ostrej  fazy  

oraz  markerów  niedokrwienia  

i  martwicy  mięśnia sercowego, wskaźników zasobów żelaza, badań 

toksykologicznych, hormonów, lipidów, enzymów  

i markerów nowotworowych). 

K_U13 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U12 
Potrafi  ocenić  wyniki  badań  biochemicznych   

w  odniesieniu  do  określonej patologii lub jednostki chorobowej. 
K_U14 

M2_U04 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U13 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki ilościowych i jakościowych 

badań płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin (w tym: moczu, 

kamieni moczowych, kału (na obecność  krwi  utajonej,  resztek  

pokarmowych,  jaj i  cyst  pasożytów),  płynu mózgowo-rdzeniowego,  

stawowego, wysięków,  przesięków,  treści  żołądkowej i  

dwunastniczej,  ASO,  RF)  oraz  ocenić  wyniki  tych  badań  w  

odniesieniu  do określonej patologii lub jednostki chorobowej. 

K_U20 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U04 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U14 
Potrafi  uzyskiwać wiarygodne wyniki  badań w  diagnostyce  

parazytoz  (w  tym: toksoplazmoza, giardiaza, ameboza, malaria, 

płazińce i obleńce). 
K_U22 

M2_U02 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U15 
Potrafi  uzyskiwać  wiarygodne  wyniki  badań  serologicznych  w  

diagnostyce chorób  infekcyjnych  (w  tym:  HBV,  HCV,  CMV,  HIV,  

Borrelia  burgdorferi, Helicobacter pylori). 
K_U23 

M2_U02 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U16 
Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki monitorowania stężenia leków 

w materiale biologicznym. 
K_U27 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U17 
Potrafi posługiwać się odczynnikami chemicznymi, precyzyjnie 

ważyć i mierzyć, sporządzać roztwory i mieszaniny, przeprowadzać 

obliczenia chemiczne. 
K_U32 M2_U02 

P_U18 
Potrafi mierzyć, interpretować i opisywać właściwości 

fizykochemiczne badanych substancji. 
K_U33 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U08 

P_U19 
Potrafi prowadzić i  dokumentować wewnątrz laboratoryjną   

i  zewnątrz laboratoryjną kontrolę jakości. 
K_U34 

M2_U03 
M2_U05 
M2_U08 

P_U20 Potrafi posługiwać się systemem informatycznym w laboratorium. K_U36 
M2_U02 
M2_U06 

P_K01 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 M2_K04 
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M2_K06 

P_K02 
Potrafi  odpowiednio  określić  priorytety  służące  realizacji  

określonego  przez siebie lub innych zadania. 
K_K03 

M2_K03 
M2_K05 

P_K03 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i 

współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

P_K04 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

 Bilans 

nakładu pracy 

studenta 

 Godziny kontaktowe z opiekunem z ramienia Jednostki:    

udział w praktyce 30 x 8 h 240 h 

Godziny kontaktowe z opiekunem z ramienia Uczelni   

Udział w konsultacjach związanych z praktyką 4 x 1,5  h 6 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do praktyki 30 x 0,5 h 15 h 

Opracowanie dziennika przebiegu praktyki zawodowej 30 x15 

min. 
7,5 h 

Łączny nakład pracy studenta  268,5 h 

 
Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału opiekuna 246 h 7 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
268,5 h 8 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W23 Rozmowa, dyskusja. Kolokwium teoretyczne. 

P_U01-P_U20 
Obserwacja pracy studenta w trakcie praktyki i ocena 

zdolności do samodzielnej pracy. 
Egzamin praktyczny, kolokwium 

teoretyczne. 

P_K01-P_K04 
Obserwacja pracy studenta w trakcie praktyki i ocena 

zdolności do samodzielnej pracy. 
Rozmowa weryfikująca umiejętności 

praktyczne . 

Data 

opracowania 

programu 
11.12.2012 Program opracował: Dr Małgorzata  Zielińska - Przyjemska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Diagnostyka 

izotopowa 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_25 Punkty ECTS 2 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Chemii 

Klinicznej i Diagnostyki 

Molekularnej 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

prof. dr hab. Maria Rybczyńska 
email: mrybczyn@ump.edu.pl  

tel. 61 869 14 27 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

VII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

10 

ćwiczenia 

20 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Umiejętność pracy laboratoryjnej i obsługi podstawowej aparatury laboratoryjnej. 

Wiedza z zakresu biofizyki i chemii fizycznej. 

Cel kształcenia 

Po zakończeniu zajęć student: 

- posiada wiedzę dotyczącą zastosowania izotopów promieniotwórczych w medycynie 

nuklearnej oraz diagnostyce In vitro; 

- znać teoretyczne podstawy działania i wykorzystania w diagnostyce aparatury pomiarowej  

i dozymetrycznej promieniowania jądrowego; 

-  potrafi opisać skutki oddziaływania promieniowania jonizującego na organizm oraz znać 

zasady ochrony radiologicznej. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Rozwój chemii jądrowej- rys historyczny. 

Chemia jądrowa jako ogólna nazwa wielu dyscyplin zajmujących się problemami chemicznymi 

związanymi z właściwościami jądrowymi substancji oraz wykorzystywaniem energii jądrowej. 

Chemia jądrowa jako obszar wiedzy obejmujący chemię pierwiastków promieniotwórczych, 

efektów izotopowych, efektów chemicznych towarzyszących przemianom jądrowym, chemię 

radiacyjną, zastosowanie nuklidów promieniotwórczych. 

Izotopy promieniotwórcze i ich właściwości. 

Rozpad promieniotwórczy. 

Samorzutne przemiany jądrowe. 

Izotopy promieniotwórcze naturalne i sztuczne – metody produkcji izotopów. 

Oddziaływanie promieniowania z materią żywą. 

Zastosowanie radioizotopów w medycynie: terapia i diagnostyka in vivo oraz in vitro. 

Radiofarmaceutyki- otrzymywanie i zastosowanie. 

Ochrona radiologiczna. 

Ćwiczenia  

Organizacja pracowni radioizotopowej. Przepisy bhp obowiązujące w pracowni 

radioizotopowej. Ochrona radiologiczna w badaniach radioizotopowych oraz 

unieszkodliwianie odpadów radioaktywnych. Aparatura pomiarowa: licznik 

scyntylacyjny promieniowania gamma. Warunki pomiarów w studzienkowym liczniku 

scyntylacyjnym. Metody radioimmunologiczne w badaniach laboratoryjnych (RIA, 

IRMA), omówienie zasad metod oraz interpretacja wyników. Zastosowanie 

radioizotopów w badaniach biochemicznych i biologii molekularnej. Testy oceniające 

cytotoksyczność, proliferację komórek, syntezę i modyfikacje posttranslacyjne białek, 

syntezę kwasów nukleinowych. Sekwencjonowanie DNA z wykorzystaniem 

radioznaczników. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w medycynie 

nuklearnej – diagnostyka radioizotopowa in vivo 

mailto:mrybczyn@ump.edu.pl
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Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

- pokazy multimedialne i prezentacje 

- ćwiczenia 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Pisemne kolokwium końcowe – czas trwania 1 godzina 

Egzamin końcowy testowy– czas trwania egzaminu 1 godzina 

Literatura 

podstawowa 

1. Birkenfeld B., Listewnik M. Medycyna nuklearna ,Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego  w Szczecinie, 2011  

Królicki L. Medycyna nuklearna; Fundacja im. Ludwika Rydygiera, 1996 

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 42 poz. 276 – Prawo atomowe 

Literatura 

uzupełniająca 

Pruszyński B., Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań. PZWL 2008 

Pruszyński B., Radiologia – diagnostyka obrazowa, Rtg, TK, USG, MR i medycyna 

nuklearna. PZWL 2011 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, prawne, 

organizacyjne i etyczne uwarunkowania czynności 

diagnostyki laboratoryjnej  w zakresie diagnostyki izotopowej 

oraz wymagania dotyczące organizacji medycznego 

laboratorium diagnostycznego na różnych szczeblach ochrony 

zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 

pracowni izotopowej. 

K_W17 

M2_W08 

M2_W09 

M2_W10 

M2_W11 

M2_W12 

P_W02 

Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej  

w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane 

radioizotopowe testy specjalistyczne. 

K_W21 M2_W03 

P_W03 

Zna zasady interpretacji wyników laboratoryjnych badań 

radioizotopowych w celu różnicowania stanów 

fizjologicznych i patologicznych. 

K_W41 M2_W03 

P_U01 

Potrafi wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ 

czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku 

radioizotopowego badania laboratoryjnego (w tym 

konieczność powtórzenia badania). 

K_U01 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U07 

P_U02 

Potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych  

(z uwzględnieniem wieku, płci, stylu życia, wartości 

decyzyjnych) oraz oceniać dynamikę zmian parametrów 

laboratoryjnych. 

K_U08 
M2_U06 

M2_U13 

P_U03 
Umie określić przydatność diagnostyczną radioizotopowego 

badania laboratoryjnego. 
K_U09 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U08 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 

M2_K04 

M2_K06 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 5 x 2 h 10 h 

udział w ćwiczeniach  4x 3h i 1x8h 20h 

Samodzielna praca studenta   

przygotowanie do ćwiczeń 5 x 3 h 10 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5 h 5 h 

przygotowanie do egzaminu 1 x 10 h 10 h 
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Łączny nakład pracy studenta  55 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
30 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 

P_K01 
Ocena przygotowania do ćwiczenia. Pisemne kolokwium wejściowe. 

P_U01 

P_U02 

P_U03 

P_K02 

Ocena nabytych w trakcie zajęć umiejętności  

i ocena zrozumienia zajęć. 
Raport. 

P_W02 

P_W03 
Ocena końcowa ćwiczeń. Kolokwium pisemne. 

P_W01 

P_W02 

P_W03 

P_U02 

Egzamin końcowy. Test. 

Data 

opracowania 

programu 

6.11.2012 Program opracował Dr Anna Paszel-Jaworska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 
modułu 

Diagnostyka 

laboratoryjna 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 
MK_37 Punkty ECTS 8 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Diagnostyki 

Laboratoryjnej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, e-mail, nr tel. 

służbowego)                  

dr n.biol. Anna Thielemann 
email:diagnostyka@poczta.fm 

tel. 61 854 90 33 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 
VIII  

Forma zajęć  

i liczba godzin 
wykłady 

30 
ćwiczenia 

60 
seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu patofizjologii człowieka. Znajomość rutynowych badań 

laboratoryjnych wykorzystywanych w diagnostyce różnych stanów chorobowych; 
przedmioty, które należy wcześniej zaliczyć – ogólna analityka i techniki pobierania materiału, 

biochemia, patofizjologia, biochemia kliniczna, chemia kliniczna. 

Cel kształcenia 
Zdobycie wiedzy w zakresie patobiochemii rozwoju chorób wewnętrznych i umiejętności 

doboru optymalnego panelu badań diagnostycznych, interpretacji wyników oraz posługiwania 

się algorytmami postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych. 

Treści 

programowe  

Wykłady  
Zagadnienia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej zaburzeń przemiany lipidowej, zawału 

mięśnia sercowego, zaburzeń wodno – elektrolitowych, zaburzeń równowagi kwasowo – 

zasadowej, chorób trzustki, żółtaczki hemolitycznej i zaporowej, wirusowego zapalenia 

wątroby, zaburzeń przemiany węglowodanowej oraz chorób nowotworowych  

i endokrynologii. 
Ćwiczenia  
Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych chorób metabolicznych. Rola badań laboratoryjnych  

w diagnostyce różnicowej wstrząsu oraz laboratoryjne różnicowanie drgawek. Diagnostyka 

laboratoryjna porfirii. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych wykonywanych 

 u noworodków, u kobiet  w okresie  ciąży  oraz u  pacjentów w wieku starszym. Diagnostyka 

laboratoryjna osteoporozy. Metody badawcze w biochemicznej diagnostyce medycznej.  

Diagnostyka laboratoryjna zespołu złego wchłaniania. Diagnostyka laboratoryjna skaz 

krwotocznych.  Diagnostyka laboratoryjna chorób alergicznych.  Badanie laboratoryjne płynu 

stawowego.  Diagnostyka laboratoryjna kiły i HIV.  Diagnostyka laboratoryjna grzybic. 

Formy  
i metody 

dydaktyczne 

Wykłady – różne formy prezentacji z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego, wizualizera 

i rzutnika pisma.   
Ćwiczenia – prezentacje multimedialne, przedstawianie przypadków klinicznych do 

interpretacji, dyskusja. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Wykłady – uzyskanie pozytywnej oceny z testowego sprawdzianu końcowego 
Ćwiczenia – uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego na każdym ćwiczeniu. 

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. 

Literatura 

podstawowa 

Kopczyński Z. Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2014. 
Dembińska A, Naskalski J. W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. 

Elsevier Urban & Partner Wrocław 2010 

Kokot F. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. PZWL, Warszawa 1990. 

 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Angielski S., Dominiczak M.H., Jakubowski Z.: Biochemia kliniczna. Wyd. Perseusz Sopot 

2000 
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Brunzel N.A.(red.pol.) Kemona H., Mantur M., Diagnostyka laboratoryjna. Elsevier 

Urban&Partner 2010 

Tomaszewski. J.: Diagnostyka Laboratoryjna. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL 

Warszawa 2001 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 
(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Rozumie funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego, 

pokarmowego, krwionośnego, moczowego, odpornościowego 

i nerwowego oraz powstawanie i znaczenie płynów 

ustrojowych, wydzielin i wydalin. 

K_W03 
M2_W02 
M2_W01 

P_W02 
Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych oraz metody ich oceny. 
K_W05 M2_W03 

P_W03 
Rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych oraz 

metod pomiarowych stosowanych w diagnostyce 

laboratoryjnej. 
K_W08 

M2_W01 
M2_W07 

P_W04 

Zna podstawy metodyczne metod analitycznych (w tym: 

rozdzielczych, fotometrycznych, spektrometrycznych, 

elektrochemicznych, immunochemicznych, analizy enzymów  

i substratów, kwasów nukleinowych) i ich zastosowanie  

w medycynie laboratoryjnej. 

K_W11 
M2_W03 
M2_W07 

P_W05 
Rozumie związek między nieprawidłowościami 

morfologicznymi a funkcją zmienionych narządów  

i układów, objawami klinicznymi i strategią diagnostyczną. 
K_W18 

M2_W03 
M2_W02 

P_W06 

Zna podstawowe problemy przedlaboratoryjnej  

i polaboratoryjnej fazy wykonywania badań (w tym: czynniki 

pozaanalityczne wpływające na wiarygodność wyników 

badań laboratoryjnych, współpraca z personelem medycznym, 

potrzeby zleceniodawcy). 

K_W19 

M2_W03 
M2_W09 

M2_W10 

 

P_W07 

Zna rolę badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, 

monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń 

narządowych i układowych oraz kryteria doboru tych badań i 

zasady wykonywania. 

K_W20 M2_W03 

P_W8 
Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej 

 w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy 

specjalistyczne. 
K_W21 M2_W03 

P_W9 
Zna kliniczne aspekty zaburzeń metabolicznych oraz metody 

laboratoryjnej oceny procesów metabolicznych w aspekcie 

mechanizmów rozwoju i przebiegu choroby. 
K_W23 

M2_W03 
M2_W07 
M2_W01 

P_W10 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty prób czynnościowych  

i metod oznaczeń biochemicznych oraz ich znaczenie dla 

rozpoznawania, diagnostyki różnicowej, monitorowania 

przebiegu choroby i oceny efektów leczenia w różnych 

stanach klinicznych. 

K_W24 
M2_W03 
M2_W07 

P_W11 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych 

 i zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych  

i jakościowych laboratoryjnych parametrów 

koagulologicznych, ich znaczenie dla określania przyczyny 

lub ryzyka niedokrzepliwości i nadkrzepliwości oraz oceny 

efektywności leczenia. 

K_W27 
M2_W03 
M2_W07 

P_W12 
Zna patogenezę, patomechanizm, epidemiologię, główne 

objawy kliniczne, metody diagnostyki i zasady leczenia 
K_W30 

M2_W03 
M2_W07 
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najważniejszych chorób wywołanych przez bakterie, grzyby 

 i wirusy. 

P_W13 
Zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych w 

celu różnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych. 
K_W41 M2_W03 

P_W14 
Zna zasady doboru, wykonywania i organizacji badań 

przesiewowych w profilaktyce i leczeniu. 
K_W46 

M2_W08 
M2_W09 

P_U01 
Potrafi wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ 

czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku badania 

laboratoryjnego (w tym konieczność powtórzenia badania). 
K_U01 

M2_U01 
M2_U03 

M2_U04 

M2_U07 

P_U02 

Potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych  

(z uwzględnieniem wieku, płci, stylu życia, wartości 

decyzyjnych) oraz oceniać dynamikę zmian parametrów 

laboratoryjnych. 

K_U08 
M2_U06 
M2_U13 

P_U03 
Umie określić przydatność diagnostyczną badania 

laboratoryjnego. 
K_U09 

M2_U05 
M2_U06 

M2_U08 

P_U04 
Potrafi ocenić wyniki badań biochemicznych w odniesieniu do 

określonej patologii lub jednostki chorobowej. 
K_U14 

M2_U04 
M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U05 
Potrafi interpretować wyniki badań koagulologicznych  

w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki 

chorobowej. 
K_U19 

M2_U04 
M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U06 

Potrafi proponować profile, schematy i algorytmy 

postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych 

zgodne z zasadami etyki zawodowej, wymogami dobrej 

praktyki laboratoryjnej i medycyny laboratoryjnej opartej na 

dowodach naukowych. 

K_U29 

M2_U04 
M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U07 
Potrafi ocenić spójność zbiorczych wyników badań z zakresu 

medycyny laboratoryjnej w odniesieniu do określonej 

patologii lub jednostki chorobowej. 
K_U31 

M2_U04 
M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U08 
Potrafi przewidzieć wpływ przebiegu choroby i określonego 

postępowania na wyniki badań laboratoryjnych. 
K_U37 M2_U03 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 
M2_K02 

P_K02 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 
M2_K01 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim  

udział w wykładach 15 x 2 h 30 h 

udział w ćwiczeniach  
7 x 6 h 
6 x 3 h 

60 h 

Samodzielna praca studenta    
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przygotowanie do ćwiczeń  13 x 5 h 65 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 30 h 30 h 

Łączny nakład pracy studenta  185 h 

 
Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  90 h 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
125 h 5 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W14 
Sprawdzanie ustne wiedzy studenta w trakcie 

zajęć, ocena wykorzystania wiedzy w interpretacji 

przypadków klinicznych. 

Sprawdzian testowy podsumowujący 

każde ćwiczenie. 
Egzamin końcowy zaliczający 

przedmiot. 

P_U01-P_U08 
Ocena interpretacji przypadków klinicznych oraz 

umiejętności wyciągania prawidłowych 

wniosków. 

Egzamin końcowy podsumowujący 

przedmiot. 

P_K01-P_K02 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Egzamin końcowy podsumowujący 

przedmiot. 

Data 

opracowania 

programu 
9.11.2012 Program opracował Mgr Lena Kęsy 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Diagnostyka 

mikrobiologiczna 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_45 

Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Genetyki i Mikrobiologii 

Farmaceutycznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

dr hab. Marzena Gajęcka,  

prof. nadzw. UM 

email: gamar@man.poznan.pl 

tel.: 61- 854 -67- 21 
Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

VII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

30 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, anatomii i fizjologii człowieka, immunologii, 

epidemiologii, biochemii, chemii, mikrobiologii ogólnej i szczegółowej, metod izolacji 

 i identyfikacji drobnoustrojów. 

Cel kształcenia 

Nauczanie mikrobiologii ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną 

 i umiejętności praktyczne niezbędne do właściwego wykonywania zadań stawianych 

diagnostom laboratoryjnym w laboratoriach mikrobiologicznych. 

Celem kształcenia w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej jest nabycie wiedzy  

i umiejętności w zakresie:  

- patogenezy, patomechanizmu, epidemiologii i kliniki chorób infekcyjnych oraz zasad 

leczenia zakażeń;  

- doboru, pobierania i transportu materiału klinicznego; przekazywania zasad właściwego 

przygotowania pacjenta przed pobraniem materiału do badań oraz prawidłowego poboru 

materiału, 

- doboru odpowiedniej metody i techniki diagnostycznej, doboru właściwych schematów  

i algorytmów postępowania w oparciu o aktualna wiedzę, 

- doboru odpowiednich metod diagnostycznych w celu rozpoznawania, różnicowania, 

monitorowania przebiegu oraz oraz efektów leczenia chorób infekcyjnych, 

- identyfikacji patogenu, oznaczania lekooporności, wykrywania mechanizmów oporności 

patogenów, interpretacji uzyskanych wyników badań, 

- okresowej analizy lekowrażliwości, monitorowania oporności szczepów szpitalnych 

 i patogenów alarmowych. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia  
Diagnostyka zakażeń układu moczowego. 

Diagnostyka zakażeń układu płciowego. 

Diagnostyka zakażeń górnych dróg oddechowych. 

Diagnostyka zakażeń dolnych dróg oddechowych. 

Diagnostyka zakażeń układu pokarmowego. 

Diagnostyka zakażeń układu nerwowego. 

Diagnostyka zakażeń krwi i zakażeń odcewnikowych. 

Diagnostyka zakażeń skóry i tkanek miękkich, narządu wzroku i słuchu. 

Zakażenia szpitalne, dochodzenie epidemiologiczne (metody fenotypowe i genotypowe). Rola 

pracowni mikrobiologicznej i mikrobiologa w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń szpitalnych. 

mailto:gamar@man.poznan.pl
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Egzamin praktyczny 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

objaśnienie, wyjaśnienie, pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, dyskusja, ćwiczenia 

laboratoryjne, samodzielna analiza pod nadzorem asystenta,  metody badawcze - 

zaznajamianie się z zasadami i poszczególnymi fazami badania naukowego 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Pisemne kolokwia cząstkowe; 

Teoretyczne i praktyczne zaliczenie ćwiczeń – zaliczenie ustne; 

Egzamin teoretyczny – zaliczenie pisemne. 

 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na wszystkich zajęciach objętych planem oraz 

uzyskanie pozytywnej oceny końcowej obejmującej oceny cząstkowych sprawdzianów  

i sprawdzianu wyjściowego oceniającego umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną 

(minimum 3,00). 

 

Ocena z przedmiotu Diagnostyka Mikrobiologiczna będzie wystawiona na podstawie średniej 

arytmetycznej końcowej oceny z ćwiczeń i egzaminu teoretycznego.  

 

Sprawdzenie wiadomości odbywać się będzie w formie wejściówek, uzupełnionych 

protokołów oraz pisemnych kolokwiów. 

Ćwiczenia z Diagnostyki mikrobiologicznej kończy kolokwium wyjściowe, obejmujące ocenę 

umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu 

praktycznego jest uzyskanie ze wszystkich ocen cząstkowych średniej minimum 3,00.  

Ocenę końcową z ćwiczeń oblicza się poprzez wyznaczenie średniej arytmetycznej ze 

wszystkich uzyskanych ocen  z protokołów i kolokwiów (pierwsze terminy i poprawki). 

 

Egzamin teoretyczny (pisemny) obejmować będzie pytania w formie testu, uzupełniania  

i przyporządkowywania odpowiedzi. Zaliczenie egzaminu teoretycznego z przedmiotu 

Diagnostyka Mikrobiologiczna (z oceną 3,0) nastąpi w momencie uzyskania przynajmniej 65% 

pozytywnych odpowiedzi.  

Literatura 

podstawowa 

Diagnostyka  mikrobiologiczna; E. M. Szewczyk, PZWL, Warszawa 2005 

Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej; A. Przondo-Mordarska; 

PZWL, Warszawa 2005 

Zakażenia szpitalne;  D. Dzierżanowska D, „Alfa Medica Press”, Bielsko-Biała 2008 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Procedury diagnostyki mikrobiologicznej w wybranych zakażeniach układowych. Przondo-

Mordarska A. Wydawnictwo Continuo, Wrocław, 2004 

Mikrobiologia lekarska; M.L. Zaręba, J. Borowski, PZWL, Warszawa 2004 

Mikrobiologia i choroby zakaźne;  G. Virella, red. P. Heczko, Wrocław 1999, wyd. 1 

Antybiotykoterapia praktyczna; D. Dzierżanowska , „Alfa Medica Press”, Bielsko-Biała 2009 

Mikrobiologia Medyczna; W. Irwing, T. Boswell, D. Ala’Aldeen; PWN, Warszawa 2008 

Hryniewicz W, Meszaros J. Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń. PZWL, 

Warszawa, 2001 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna patogenezę, patomechanizm, epidemiologię, główne 

objawy kliniczne, metody diagnostyki i zasady leczenia 

najważniejszych chorób wywołanych przez bakterie, grzyby i 

wirusy. 

K_W30 M2_W30 

P_W02 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty diagnostyki 

mikrobiologicznej oraz jej znaczenie dla rozpoznawania 

zakażeń, prognozowania przebiegu oraz oceny 

lekowrażliwości. 

K_W31 M2_W31 
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P_W03 

Zna diagnostykę serologiczną chorób infekcyjnych oraz jej 

znaczenie dla rozpoznawania, różnicowania, monitorowania 

przebiegu choroby i oceny efektów leczenia. 

K_W33 M2_W33 

P_U01 Potrafi pouczyć pacjenta przed pobraniem materiału do badań. K_U01 M2_U01 

P_U02 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań 

mikrobiologicznych (w tym: dobór materiału badanego, 

pobranie i opracowanie, posiewy, barwienia, ocena wzrostu  

i preparatów, antybiogram) oraz ocenić uzyskane wyniki w 

odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowej. 

K_U21 M2_U21 

P_U03 

Potrafi proponować profile, schematy i algorytmy 

postępowania diagnostycznego w różnych stanach 

klinicznych, zgodne z zasadami etyki zawodowej, medycyny 

opartej na dowodach naukowych. 

K_U29 M2_U29 

P_U04 

Potrafi ocenić spójność zbiorczych wyników badań z zakresu 

medycyny laboratoryjnej w odniesieniu do określonej 

patologii lub jednostki chorobowej. 

K_U31 M2_U31 

P_U05 

Potrafi rozwiązywać problemy diagnostyczne w różnych 

dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem 

współczesnych źródeł informacji. 

K_U35 M2_U35 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  10 x 3 h 30 h 
   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  10 x 2 h 20 h 
przygotowanie do kolokwiów   4 x 3 h 12 h 
przygotowanie do egzaminu  1 x 12 h 10 h 
Łączny nakład pracy studenta  72 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
50h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 Wejściówka. 
Kolokwium. 

Egzamin teoretyczny. 

P_W02 

Wejściówka, obserwacja pracy studenta, raport 

z analizy. 

 

Kolokwium. 

Zaliczenie praktyczne. 

Egzamin teoretyczny. 

P_W03 Wejściówka. 
Kolokwium. 

Egzamin teoretyczny. 

P_U01 
Wejściówka. 

 

Kolokwium. 

Egzamin teoretyczny. 

P_U02 

Wejściówka, obserwacja pracy studenta, raport 

z analizy. 

 

Kolokwium. 

Zaliczenie praktyczne. 

Egzamin teoretyczny. 
P_U03 Wejściówka. Kolokwium. 
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Egzamin teoretyczny. 

P_U04 Wejściówka. 
Kolokwium. 

Egzamin teoretyczny. 

P_U05 Wejściówka, wystąpienie ustne. 
Kolokwium. 

Egzamin teoretyczny. 

Data 

opracowania 

programu 

07.12.2012r. Program opracował 
Dr n. farm. Jolanta Długaszewska 

Dr hab. Marzena Gajęcka prof. nadzw. UM 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Farmakokinetyka  

z elementami terapii 

monitorowanej 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_47 
Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Chemii 

Fizycznej i Farmakokinetyki 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Maria Chrzanowska 
email: mchrzan@ump.edu.pl 

tel. 618546436 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

VII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

10 

seminaria 

10 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Podstawy matematyki, chemia fizyczna, farmakologia. 

Cel kształcenia 

Zaznajomienie studentów z parametrami farmakokinetycznymi opisującymi los leku  

w organizmie człowieka. Nabycie umiejętności wykorzystania ich do ustalenia 

indywidualnego i optymalnego schematu podawania leku oraz prowadzenia bezpiecznej 

 i skutecznej terapii. 

Treści 

programowe  

Ćwiczenia  

Farmakokinetyka wybranego leku jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jedno 

 i wielokompartmentowym. Podanie dożylne i doustne. 

Symulacja komputerowa wybranych procesów farmakokinetycznych z uwzględnieniem 

farmakokinetyki bezmodelowej. Farmakokinetyka wlewu dożylnego. 

Farmakokinetyka nieliniowa i jej konsekwencje terapeutyczne na podstawie zmian stężenia 

fenytoiny w osoczu krwi.  

Seminaria 

Farmakokinetyka liniowa i nieliniowa. Farmakokinetyka modelowa i niezależna od modelu. 

Podstawowe parametry farmakokinetyczne: stała szybkości eliminacji i biologiczny okres 

półtrwania, objętość dystrybucji, klirens ogólnoustrojowy i klirensy narządowe. Jednorazowa 

dawka dożylna i pozanaczyniowa. Farmakokinetyka podania wielokrotnego: wielokrotne 

dawki dożylne i doustne. Farmakokinetyka wlewu dożylnego. Wiązanie leku z białkami: 

czynniki wpływające na stopień wiązania leku z białkami, wpływ wiązania leku z białkami na 

parametry farmakokinetyczne leku. Wpływ wieku i stanu zdrowia chorego na parametry 

farmakokinetyczne. 

Kryteria wymagane dla monitorowania leków. Czynniki zmieniające farmakokinetykę leków.  

Leki, których stosowanie jest zalecane w oparciu o rutynową terapię monitorowaną,. Leki, 

które są monitorowane na podstawie stężenia leku w materiale biologicznym. Korzyści 

związane z prowadzeniem terapii monitorowanej na podstawie pomiaru stężenia leku we krwi. 

Dawkowanie leków w schorzeniach nerek i wątroby. Metody analityczne stosowane  

w terapeutycznym monitorowaniu leków. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Seminaria w formie aktywnej, na które studenci przygotowują i przedstawiają prezentacje 

multimedialne dotyczące wybranych zagadnień terapeutycznego monitorowania leków, ze 

szczególnym uwzględnieniem tych leków, z którymi spotkają się podczas zajęć w ramach 

praktycznej nauki zawodu w laboratorium szpitalnym na roku V.  

W trakcie ćwiczeń odbywa się dyskusja i omówienie wyników uzyskanych na ćwiczeniu, ze 

szczególnym uwzględnieniem wniosków wynikających z każdego ćwiczenia, które studenci 

wpisują do protokołu.  

Każde ćwiczenie jest poparte obliczeniami i dyskusją parametrów farmakokinetycznych pod 

kątem wykorzystania ich do indywidualizacji farmakoterapii. 

mailto:mchrzan@ump.edu.pl
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Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Sprawdzian pisemny z materiału obowiązującego do  ćwiczenia i rozmowa w trakcie 

ćwiczenia.  

Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie testu/pytania otwarte i obejmuje materiał 

seminaryjny i ćwiczeniowy.  

Literatura 

podstawowa 

Hermann T. W. Farmakokinetyka: teoria i praktyka. WL PZWL, Warszawa 2002. 

Skibińska Ł., Hermann T. W. Ćwiczenia z farmakokinetyki: skrypt dla studentów farmacji i 

analityki medycznej. Wyd. Uczeln. AMiKM, Poznań 2003. 

Dembińska-Kieć A., Naskalski J. W. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii 

klinicznej. Elsevier UrbanPartner, Wrocław 2010 

Literatura 

uzupełniająca 

Orzechowska-Juzwenko K. (red.) Farmakologia kliniczna: znaczenie w praktyce medycznej. 

Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 Zna modele farmakokinetyczne.   

P_W02 Zna podstawowe parametry farmakokinetyczne.   

P_W03 Zna drogi podania leku .   

P_W04 Zna farmakokinetykę wielokrotnego podania leku.   

P_W05 Zna problematykę wiązania leku z białkiem.   

P_W06 Zna czynniki zmieniające farmakokinetykę leków.   

P_W07 Zna problematykę terapeutycznego monitorowania leków.   

P_U01 
Potrafi obliczać parametry farmakokinetyczne. 

 
K_U27 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U02 Potrafi obliczać jak zmienić dawkę  leku o farmakokinetyce 

liniowej i nieliniowej. 
K_U27 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U03 Potrafi obliczać dawkę  leku dla pacjentów z niewydolnością 

nerek. 
K_U27 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U04 Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki monitorowania stężenia 

leków w materiale biologicznym. 
K_U27 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 

M2_K01 
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Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  3 x 3h i 1x1h 10  h 

udział w seminariach  5 x 2 h 10 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  3 x 3 h 

1 x 1 h 

9 h 

1 h 

przygotowanie do seminariów  5 x 3 h 15 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5 h 5 h 

Łączny nakład pracy studenta  50 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  20 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
45 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W07 
Merytoryczna ocena  prezentacji multimedialnych 

przygotowanych przez studentów podczas 

seminariów. 

 

P_U01 – P_U04 Sprawdzian pisemny przed każdym  ćwiczeniem. 
 

 

P_K01 
Sprawdzanie i zaliczenie zadań rozwiązywanych 

podczas każdego ćwiczenia. 
 

P_K02 
Sprawdzanie indywidualnego opracowania 

protokołu z każdego ćwiczenia i jego zaliczenie. 
Kolokwium. 

Data 

opracowania 

programu 

20. 11. 2012 r. Program opracował Dr hab. n. farm. Maria Chrzanowska 
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Wydział Farmaceutyczny 

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Farmakologia 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_05 
Punkty 

ECTS 
3 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Farmakologii 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr hab. Przemysław 

Mikołajczak prof. UM 
email: farmakologia@ump.edu.pl 

tel.61-854-72-62 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

VII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

15 

ćwiczenia 

30 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o  kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Znajomość podstaw mikrobiologii, biochemii, fizjologii i patofizjologii. 

Cel kształcenia 

Poznanie podstawowych grup leków, z uwzględnieniem działań ubocznych leków, szczególnie 

w aspekcie ich wpływu na układ pokarmowy, krwiotwórczy i moczowy; poznanie chorób 

polekowych  układu pokarmowego, nerwowego i zmian hematologicznych wywołanych przez 

leki; poznanie wpływu leków na wyniki analiz diagnostycznych. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Pojęcia ogólne 

Losy leków w ustroju 

Farmakologia autonomicznego układu nerwowego: 

-   podstawowe wiadomości o neuroprzekaźnictwie, receptorach i ich podtypach w AUN 

-   leki pobudzające i hamujące układ współczulny 

-   leki pobudzające i hamujące układ przywspółczulny 

Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego: 

-  leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym krwi, grupy leków z przykładami preparatów, 

działanie farmakologiczne, działania niepożądane 

-  leki nasercowe: glikozydy nasercowe, działanie farmakologiczne, przykłady preparatów, 

    działania niepożądane glikozydów 

-  leki stosowane w chorobie wieńcowej – grupy leków, działanie farmakologiczne, działania 

    niepożądane 

Wpływ wybranych leków na wyniki analiz laboratoryjnych 

Ćwiczenia  

Chemioterapeutyki  

 -  sulfonamidy, kotrimoksazol 

 -  chinoliny przeciwbakteryjne, 

 -  pochodne nitroimidazolu  

 -  antybiotyki,  

 -  leki p-grzybicze (antybiotyki i środki syntetyczne), 

 -  leki p-wirusowe, leki p-gruźlicze 

 -  środki odkażające 

 Leki przeciwbólowe 

-  opioidowe i nieopioidowe leki p-bólowe   

Leki uspokajające i nasenne oraz p-lękowe 

Leki przeciwdepresyjne 

leki przeciwpsychotyczne 

Leki hormonalne białkowe i sterydowe 

Leki działające na układ oddechowy  

-  leki przeciwkaszlowe 

mailto:farmakologia@ump.edu.p
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-  leki wykrztuśne 

-  leki mukolityczne 

-  leki stosowane w astmie oskrzelowej. 

Leki przeciwuczuleniowe. 

Leki wpływające na przewód pokarmowy 

-  leki stosowane w chorobie wrzodowej 

-  leki stosowane w wymiotach różnego pochodzenia 

Leki działające na mięśnie gładkie 

-  leki działające bezpośrednio 

-  leki działające pośrednio 

Leki wpływające na procesy krzepnięcia krwi 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Nauczyciel omawia najważniejsze leki w danej grupie, które student powinien znać oraz 

przygotowuje dla studentów kompendium podstawowej obowiązującej wiedzy w danym 

temacie. 

Samodzielna praca studentów oraz dyskusja w grupach na ćwiczeniach. Prezentacje  

z wykorzystaniem multimedialnych środków przekazu.      

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ocenianie odpowiedzi ustnych 

2 sprawdziany testowe  po  25 pytań (1 minuta na  pytanie)   

Egzamin testowy -  50 pytań (1 minuta na pytanie) 

Literatura 

podstawowa 

Mutschler E. Kompendium farmakologii i toksykologii. MedPharm Polska, Wrocław 2008. 

Orzechowska-Juzwenko K. Farmakologia kliniczna. Znaczenie w praktyce medycznej. 

Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006. 

Kompendium farmakologii i farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny, pod red. A. 

Danysza i Wł. Buszko. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008 

Literatura 

uzupełniająca 

Podstawy farmakologii ogólnej z elementami receptury, pod red. T. Bobkiewicz- 

Kozłowskiej, WU AMiKM, Poznań 2001. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna podstawowe grupy leków, z uwzględnieniem działań 

ubocznych leków, szczególnie w aspekcie ich wpływu na 

układ pokarmowy, krwiotwórczy i moczowy; posiadać 

wiedzę o polekowych chorobach układu pokarmowego, 

nerwowego i zmianach hematologicznych wywołanych przez 

leki. 

K_W01 
M2_W01 

M2_W02 

P_W02 
Posiada wiedzę na temat wpływu leków na wyniki analiz 

diagnostycznych. 
K_W01 

M2_W01 

M2_W02 

P_W03 
Ma podstawową wiedzę  na temat  działania leków  

u pacjentów w różnych  grupach wiekowych. 
K_W02 

M2_W01 

M2_W02 

P_U01 

Potrafi ocenić wpływ leczenia farmakologicznego na  

fizjologiczne i biochemiczne procesy zachodzące  

w poszczególnych narządach. 

K_U01 M2_U01 

P_U02 
 Potrafi różnicować poszczególne grupy leków  

(z przykładami preparatów) oraz ich zastosowania  lecznicze. 
K_U01 M2_U01 

P_U03 

 Potrafi  wybrać odpowiednią postać leku (uwzględniając jej 

 zalety i wady) drogę i sposób podania leku w dawce 

 terapeutycznej. 

K_U01 M2_U01 

P_U04 
Potrafi ocenić wpływ leków na wyniki analiz 

diagnostycznych. 
K_U01 M2_U01 

P_K01 

Potrafi wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ 

czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku badania 

laboratoryjnego (w tym konieczność powtórzenia badania). 

  

K_K01 M2_K01 
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Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 7 x 2 h 

1 x 1 h 
15 h 

udział w ćwiczeniach  10 x 3 h 30 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  10 x 6 h 60 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 5 h 10 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 10 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  125 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  45 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01- P_W03 
Odpowiedzi ustne w trakcie ćwiczeń, kolokwia 

cząstkowe. 
Egzamin teoretyczny testowy. 

P_U01-P_U04 
Odpowiedzi ustne w trakcie ćwiczeń, kolokwia 

cząstkowe. 
 

P_K01 
Odpowiedzi ustne w trakcie ćwiczeń, kolokwia 

cząstkowe. 
 

Data 

opracowania 

programu 

10.11 2012 r. Program opracował dr farm. Danuta Cenajek - Musiał 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Genetyka medyczna 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_38 
Punkty 

ECTS 
5 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Genetyki 

Medycznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab. med.  

Anna Latos - Bieleńska 
email: alatos@ump.edu.pl 

tel. 61 854 76 10 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

45 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Student musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu biologii komórki, biochemii i genetyki. 

Cel kształcenia 

Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu współczesnej cytogenetyki  

i diagnostyki molekularnej oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie wykonywania 

badań cytogenetycznych i molekularnych, a także analizy wyników. 

Treści 

programowe 

 

 

 

Ćwiczenia  

Diagnostyka cytogenetyczna: zasady zakładania i kończenia hodowli limfocytów, barwienie 

chromosomów metodami: GTG, Ag-NOR, QFQ. Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in-situ 

FISH. Ocena mikroskopowa samodzielnie wykonanych preparatów. Zasady zapisu kariotypu. 

Diagnostyka molekularna: izolacja materiału genetycznego (DNA) z krwi. Wykrywanie mutacji 

metodą - allelospecyficznej reakcji PCR (PCR-ASA) w DNA pacjentów z głuchotą dziedziczoną 

autosomalnie recesywnie. Analiza polimorfizmu insercyjno-delecyjnego genu konwertazy 

angiotensyny (ACE). Wykrywanie oporności na wirusa HIV-1 metodą PCR i 
elektroforezy. Genetyczne bazy danych (ćwiczenia w sali komputerowej). Wykrywanie, 
związanego z szybkością metabolizmu alkoholu, polimorfizmu dehydrogenazy 
alkoholowej (ADH3) metodą PCR-RFLP z zastosowaniem enzymów restrykcyjnych 
NlaIII i SspI. Analiza, predysponującego do wysiłków wytrzymałościowych lub 
szybkościowych, polimorfizmu R577X w genie aktyniny 3 (ACTN3) z zastosowaniem 
metody PCR-RFLP z enzymem restrykcyjnym HpyF3I. Badanie molekularne regionu AZF 

za pomocą metody Multiplex-PCR. Określeniu nosicielstwa jednej z trzech, najczęstszych 

w populacji polskiej, mutacji genu BRCA1. 

Seminaria 

Prawidłowe chromosomy człowieka, kariotyp; aberracje chromosomowe, kliniczne przykłady 

zespołów aberracji chromosomowych; zasady pobierania i przechowywania materiału 

diagnostycznego; wprowadzenie do metod cytogenetyki i przegląd technik cytogenetycznych, 

strategia wyboru metod diagnostyki molekularnej w zależności od typu choroby i stanu wiedzy, 

izolacja DNA; analiza różnych wyników badań molekularnych. Dziedziczenie jednogenowe - typy 

i wyjątki; wykreślanie i analiza rodowodu; dziedziczenie i choroby mitochondrialne; transgeneza 

 i klonowanie, wykorzystanie organizmów transgenicznych w medycynie, problemy etyczno-

moralne związanie z możliwościami współczesnej genetyki człowieka. Cele i zasady poradnictwa 

genetycznego; diagnostyka prenatalna chorób uwarunkowanych genetycznie. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Seminaria (prezentacje multimedialne), ćwiczenia: samodzielna praca studentów  

w laboratorium pod nadzorem asystenta prowadzącego ćwiczenia. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie na podstawie obecności oraz przygotowanej przez studenta prezentacji multimedialnej  

z diagnostyki molekularnej oraz cytogenetycznej wybranych chorób genetycznych. 

Pisemny egzamin końcowy. 

Literatura 

podstawowa 

Konspekty dla studentów na stronie internetowej Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej UM  

w Poznaniu 

mailto:alatos@ump.edu.pl
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Tobias E.S., Connor M., Ferguson-Smith M. Genetyka medyczna. Redakcja naukowa wydania 
polskiego Annna-Latos-Bieleńska. Wydanie III, zmienione i uzupełnione. 
Analiza DNA.Praktyka. Pod redakcją Ryszarda Słomskiego, Poznań 2014 

Bradley J.R., Johnson D.R. Pober B.R. Genetyka medyczna. Notatki z wykładów. Pod redakcją prof. 

dr hab. n. med. Tadeusza Mazurczaka.  

Literatura 

uzupełniająca 

Friedman J.M., Dill F.J., Hayden M.R., McGilivray B.C. Genetyka. Urban & Partner, Wrocław 1997 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Ma wiedzę na temat struktury i funkcji genów człowieka, 

mechanizmów dziedziczenia i zaburzeń genetycznych. 
K_W07 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W10 

P_W02 

Zna podstawowe techniki badawcze cytogenetyki  

i biologii molekularnej i ich zastosowanie w diagnostyce chorób 

nie-infekcyjnych i infekcyjnych. 

K_W35 
M2_W03 

M2_W07 

P_U01 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki badań cytogenetycznych 

i molekularnych (w tym: analiza kariotypu, genów i czynników 

infekcyjnych) oraz profesjonalnie opracować i interpretować 

wyniki tych analiz. 

K_U24 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_K01 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  

z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. 
K_K04 

M2_K03 

M2_K07 

M2_K08 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  9 x 5 h 45 h 

udział w seminariach  3 x 5 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  9 x 4 h 36 h 

przygotowanie do seminariów  3 x 4 h 12 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 25 h 25 h 

Łączny nakład pracy studenta  133 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
Liczba godzin Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
81 h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01 Obserwacja pracy studenta w trakcie ćwiczeń Egzamin teoretyczny 

P_W02 
Obserwacja pracy studenta w trakcie ćwiczeń, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy 
Egzamin teoretyczny 

P_U01 
Obserwacja pracy studenta w trakcie ćwiczeń, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy 
Egzamin teoretyczny 
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P_K01 
Obserwacja pracy studenta w trakcie ćwiczeń, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy 
Egzamin teoretyczny 

Data 

opracowania 

programu 

11.03.2015 Program opracowała 
Prof. dr hab. med. 

Anna Latos-Bieleńska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i 

forma studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Hematologia 

laboratoryjna 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_48 
Punkty 

ECTS 
10 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Klinika Hematologii 

i Transplantacji Szpiku 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr hab. Maria Kozłowska-

Skrzypczak  
e-mail: maria.kozlowska-

skrzypczak@skpp.edu.pl  

tel. 61 8549598 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

VII - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

30 

ćwiczenia 

100 

seminaria 

20 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Student powinien posiadać wiedzę nabywaną w trakcie nauki w latach poprzednich z zakresu: 

biochemia kliniczna, fizjologia, analityka ogólna, diagnostyka laboratoryjna. Ułatwi  to 

przyswajanie i zrozumienie zagadnień objętych przedmiotem nauczania – hematologia 

laboratoryjna. 

Cel kształcenia 

Poznanie zagadnień hematologii klinicznej. Poznanie możliwości współczesnej laboratoryjnej 

diagnostyki hematologicznej. Nabywanie zdolności interpretacji wyników uzyskanych za 

pomocą najnowszych metod wykorzystywanych przez hematologię laboratoryjną. 

Opanowanie umiejętności oceny rozmazów krwi i szpiku osób zdrowych i pacjentów  

z chorobami układu krwiotwórczego i interpretacji zjawisk morfologicznych. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Krwiotworzenie. Przekazanie wiedzy dotyczącej regulacji hematopoezy w stanach 

prawidłowych, Wiedza na temat patogenezy chorób układu krwiotwórczego, w tym 

niedokrwistości syderopenicznej, aplastycznej, hemolitycznej i megaloblastycznej, białaczek - 

ostrych i przewlekłej, chłoniaków i innych chorób mielo i limfoproliferacyjnych. Diagnostyka 

laboratoryjna chorób krwi. Przedstawienie wiedzy z zakresu hematologii klinicznej i opieki 

nad pacjentem hematologicznym (spotkanie z lekarzem hematologiem) oraz możliwości 

współczesnej laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej. 

Ćwiczenia  

Nabycie umiejętności oceny rozmazów krwi i szpiku u osób zdrowych oraz chorych,  ocena 

morfologii komórek oraz zjawisk (ćwiczenia mikroskopowe). Umiejętność interpretacji  

i formułowania wyniku. 

Praktyczne zapoznanie się z diagnostyką hematologiczną, w tym cytometryczną, molekularną, 

cytogenetyczną, koagulologiczną, cytochemiczną – samodzielna analiza i nauka formułowania 

wyniku. Analiza przypadków klinicznych jako podstawa prawidłowej interpretacji wyników, 

student wspólnie z prowadzącym.  

Zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania banków komórek (podstawy prawne  

i organizacyjne). Opracowywanie materiału do transplantacji – określenie roli pracowników 

banku, w tym również diagnostów laboratoryjnych. Wykonywane oznaczenia laboratoryjne w 

banku. Udział banków komórek i ośrodków transplantacji (oddziały szpitalne) w procesie 

leczenia chorych za pomocą przeszczepiania komórek. 

Seminaria 

poznanie możliwości współczesnej diagnostyki laboratoryjnej chorób układu krwiotwórczego  

(z zakresu: cytogenetyka, biologia molekularna, cytometria przepływowa, hemostaza, 

transplantologia hematologiczna); przedstawienie przypadków klinicznych jako podstawa 

wykorzystania dostępnych metod diagnostycznych. Komórki macierzyste – ich 

mailto:maria.kozlowska-skrzypczak@skpp.edu.pl
mailto:maria.kozlowska-skrzypczak@skpp.edu.pl
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charakterystyka i zastosowanie w medycynie regeneracyjnej. Poznanie zagadnień dotyczących 

hemostazy. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Na zajęciach wykorzystywane są nowoczesne środki dydaktyczne, m.in. możliwość analizy 

obrazu mikroskopowego indywidualnie ze studentem lub w całej grupie jednocześnie. 

Wykłady i seminaria w formie prezentacji elektronicznej. Prezentacja możliwości 

diagnostycznych i metod stosowanych w Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej i Banku 

Komórek Macierzystych. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń i seminariów; sprawdzanie wiedzy: cząstkowe i końcowe; 

końcowy egzamin praktyczny i ustny 

Literatura 

podstawowa 

Bożena Mariańska, Jadwiga Fabijańska-Mitek, Jerzy Windyga: Badania laboratoryjne 

w hematologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2006 

Aldona Dembińska-Kieć, Jerzy W. Nastalski: Diagnostyka laboratoryjna z elementami 

biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, 2009 

Anna Dmoszyńska , Tadeusz Robak: Podstawy hematologii. Czelej, Lublin 2008. 

Literatura 

uzupełniająca 

Krzysztof Lewandowski, Andrzej Hellmann: Cytologiczny atlas hematologiczny. Via 

Medica, Gdańsk 1999    lub      inny dostępny atlas hematologiczny 

Maria Jastrzębska: Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie. Oinpharma, 2009 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

 Zna kliniczne aspekty zaburzeń hematopoezy i hemostazy 

oraz metody ich laboratoryjnej oceny na podstawie badań krwi 

obwodowej i szpiku kostnego w aspekcie zmian 

morfologicznych i czynnościowych oraz mechanizmów 

rozwoju choroby. 

K_W25 
M2_W03 

M2_W07 

P_W02 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych  

i zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych  

i jakościowych laboratoryjnych parametrów 

hematologicznych oraz ich znaczenie dla rozpoznawania, 

diagnostyki różnicowej, prognozowania oraz oceny 

efektywności leczenia (w tym: niedokrwistości, chorób 

hematoonkologicznych, mielodysplazji, zaburzeń układu 

chłonnego). 

K_W26 
M2_W03 

M2_W07 

P_W03 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych  

i zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych  

i jakościowych laboratoryjnych parametrów 

koagulologicznych, ich znaczenie dla określania przyczyny 

lub ryzyka niedokrzepliwości i nadkrzepliwości oraz oceny 

efektywności leczenia. 

K_W27 
M2_W03 

M2_W07 

P_U01 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań 

hematologicznych – manualnych i zautomatyzowanych  

(w tym: OB, stężenia hemoglobiny, hematokrytu, liczby 

erytrocytów, retykulocytów, leukocytów, płytek krwi, 

wskaźników czerwonokrwinkowych, retykulocytarnych 

 i płytkowych) oraz ocenić je w odniesieniu do określonej 

patologii lub jednostki chorobowej. 

K_U15 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U07 

M2_U08 

P_U02 

Potrafi prawidłowo oceniać preparat mikroskopowy z krwi 

obwodowej zdrowego noworodka oraz osoby dorosłej,  

a także w: niedokrwistościach (z niedoboru żelaza, 

hemolitycznych, megaloblastycznych), infekcjach, 

K_U16 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U07 

M2_U08 
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eozynofilii, ostrej i przewlekłej białaczce szpikowej  

i limfocytowej oraz szpiczaku plazmocytowym. 

P_U03 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki podstawowych badań 

cytomorfologicznych, cytochemicznych  

i cytoenzymatycznych krwi obwodowej i szpiku (w tym: PAS, 

Sudan czarny B, FAG, MPX, esterazy, fosfatazy, żelazo 

komórkowe) oraz ocenić uzyskane wyniki w odniesieniu do 

określonej patologii lub jednostki chorobowej. 

K_U17 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U07 

M2_U08 

P_U04 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań 

koagulologicznych – manualnych i zautomatyzowanych  

(w tym: PT, APTT, TT, czasu fibrynolizy, rekalcynacji, 

stężenia fibrynogenu, D-Dimeru, AT, retrakcji skrzepu). 

K_U18 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U05 

Potrafi interpretować wyniki badań koagulologicznych  

w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki 

chorobowej. 

K_U19 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

P_K03 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania. 
K_K03 

M2_K03 

M2_K05 

P_K04 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  

z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. 
K_K04 

M2_K03 

M2_K07 

M2_K08 

P_K05 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia  

i  współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 15 x 2 h 30 h 

udział w ćwiczeniach  33 x 3 h 

1 x 1 h 
100 h 

udział w seminariach  10 x 2 h 20 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  33 x 3 h 99 h 

przygotowanie do seminariów  10 x 3 h 30 h 

przygotowanie do kolokwiów   15 x 2 h 30 h 

przygotowanie do egzaminu  4 x 5 h 20 h 

Łączny nakład pracy studenta  329 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  150 h          5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
199 h          7 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 
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K_W01-K_W03 

K_U01-K_U03 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena 

zdolności do samodzielnej pracy, umiejętności 

analityczne. 

Kolokwium, egzamin praktyczny  

i teoretyczny. 

K_U04 

K_U05 

Umiejętności analityczne, interpretacja wyników 

 i umiejętność skorelowania ze stanem klinicznym. 
Egzamin teoretyczny. 

K_K01 

K_K05 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena 

zdolności do samodzielnej pracy, umiejętności 

analityczne. 

Obserwacja w trakcie zajęć.  

Data 

opracowania 

programu 

06.12.2012 Program opracował 
Dr hab. n. med. Maria Kozłowska-

Skrzypczak 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Immunopatologia 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_39 
Punkty 

ECTS 
6 

Jednostka 

realizująca 

Zakład Immunologii  

Katedry Immunologii 

Klinicznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab. Jan Sikora  

email: jan-sikora@wp.pl 

tel. 61 854 7177 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

VII - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

15 

ćwiczenia 

20 

seminaria 

25 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Zaliczenie przed rozpoczęciem seminariów kolokwium wejściowego obejmującego materiał  

z wykładów. 

Cel kształcenia 
Zaznajomienie studentów z immunologicznymi podstawami chorób wewnętrznych. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

immunologia zakażeń, mechanizmy i typy nadwrażliwości, tolerancja immunologiczna  

i autoimmunizacja, niedobory immunologiczne, immunologia przeszczepów, immunologia 

nowotworów 

Ćwiczenia  

Ludzki układ odpornościowy – odporność humoralna, immunologia komórkowa – ocena 

immunofenotypu komórek, immunologia komórkowa – ocena czynnościowa, wykrywanie 

białek i kwasów nukleinowych in situ, ABC immunodiagnostyki 

Seminaria 

Choroby układowe tkanki łącznej, choroby narządowo-swoiste, immunopatologia nerek, 

immunopatologia przewodu pokarmowego, immunohematologia, immunopatologia układu 

oddechowego, niedobory odporności, aspekty immunologiczne chorób układu krążenia, 

immunologia chorób układu nerwowego i narządów zmysłów, zagadnienia alergii, rola 

immunomodulacji w zapobieganiu i leczeniu chorób 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Prezentacje multimedialne, praca w laboratorium  pod kierunkiem asystentów w zakresie 

diagnostyki chorób o podłożu immunologicznym, omawianie przypadków klinicznych w tym 

zakresie. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Studenci są zobowiązani do aktywnego udziału w ćwiczeniach i przygotowywania się do nich 

zgodnie z planem zajęć. Na zaliczenie przedmiotu pozwala pozytywny wynik egzaminu, który 

odbywa się po zakończeniu wykładów i ćwiczeń dla całego roku. Warunkiem dopuszczenia do 

egzaminu jest obecność na  ćwiczeniach. Dopuszczalne jest opuszczenie jednego z nich. 

Egzamin składa się ze 100 pytań testowych, czas trwania 100 min. Termin do uzgodnienia dla 

całego roku. Maksymalna ocena: 100 punktów, minimum potrzebne do zaliczenia: 60% 

Literatura 

podstawowa 

Immunologia dla studentów Wydziału Lekarskiego. Praca zbiorowa pod red. prof. dr. hab. J. 

Żeromskiego. Wyd. Nauk. U.M. 2008. 

Immunologia. Red. M. Jakóbisiak,  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 

Literatura 

uzupełniająca 

Immunologia. Roitt , Brostoff, Male. Wyd.  polskie pod red. tłum. prof. dr.  hab. J. 

Żeromskiego, Elsevier Urban&Partner 2006 

Immunologia kliniczna. Red. M. Kowalski, Mediton, 2000. 

mailto:jan-sikora@wp.pl
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 Rozumie funkcjonowanie odpornościowego. K_W03 
M2_W02 

M2_W01 

P_W02 

Zna budowę i funkcję narządów i komórek układu 

immunologicznego; rozumie zasady regulacji odpowiedzi 

odpornościowej i zasady diagnostyki immunologicznej. 

K_W04 
M2_W02 

M2_W01 

P_W03 

Zna podstawy metodyczne metod analitycznych  

immunochemicznych i ich zastosowanie w medycynie 

laboratoryjnej. 

K_W11 
M2_W03 

M2_W07 

P_W04 

Zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, zasady 

i metodykę pobierania, transportu, przechowywania  

i przygotowania go do analizy (w tym: miejsce i czas pobrania, 

wpływ czynników interferujących, dobór antykoagulantów, 

utrwalaczy i podłoża transportowego, temperatury). 

K_W22 
M2_W03 

M2_W07 

P_W05 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych  

i zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych  

i jakościowych laboratoryjnych parametrów 

hematologicznych oraz ich znaczenie dla rozpoznawania, 

diagnostyki różnicowej, prognozowania oraz oceny 

efektywności leczenia (w tym: chorób hemato-

onkologicznych, mielodysplazji, zaburzeń układu chłonnego). 

K_W26 
M2_W03 

M2_W07 

P_W06 
Zna automatyczne techniki fenotypowania chorób 

nowotworowych i nienowotworowych. 
K_W28 

M2_W03 

M2_W07 

P_W07 
Zna metody oceny czynności układu immunologicznego we 

wrodzonych  i nabytych zaburzeniach odporności. 
K_W36 M2_W03 

M2_W07 

P_W08 Zna immunologiczne aspekty transplantacji. K_W37 
M2_W03 

P_U01 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki oceny układu 

immunologicznego. 

 

K_U25 

M2_U02 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 5 x 3 h 15 h 

udział w ćwiczeniach  5 x 4 h 20 h 

udział w seminariach  12 x 2 h+1 25 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  5 x 2 h 10 h 

przygotowanie do seminariów  12 x 2 h 24 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 10  h 10 h 

przygotowanie do egzaminu  2 x 10 h+2 22 h 

Łączny nakład pracy studenta  126 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 
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Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
79 h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W08 

P_U01 

Kolokwium wejściowe, ocena stopnia 

przygotowania w trakcie ćwiczeń i seminariów. 
Egzamin końcowy. 

Data 

opracowania 

programu 

9.11.2012 Program opracował Dr hab. Jan Sikora, prof. UM 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 
modułu 

Praktyczna nauka 

zawodu 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_49 

Punkty 

ECTS 
6 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Diagnostyki 

Laboratoryjnej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

dr n.biol. Anna Thielemann 
email: diagnostyka@poczta.fm 

tel. 61 855 34 96 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 
VIII 

Forma zajęć  

i liczba godzin 
wykłady 

- 
ćwiczenia 

90 
seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

Warunki 

wstępne 

Znajomość podstaw ogólnej analityki medycznej i zasad pobierania materiału do badań oraz 

zagadnień z zakresu patofizjologii chorób układu moczowego, przewodu pokarmowego, 

hematologii i koagulologii. 

Cel kształcenia 

Nabycie wiedzy o podstawowych zasadach organizacji laboratorium. Zapoznanie  

z czynnościami wykonywanymi w celu rejestracji zleceń, zasadami pobierania materiału do 

badań, jego transportu, przechowywania i dystrybucji. Umiejętność obsługi sprzętu 

laboratoryjnego. Poznanie zasad sporządzania wyników badań, archiwizacji dokumentacji 

medycznej oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem w laboratorium. Doskonalenie  

umiejętności wykonywania rozmazu krwi obwodowej oraz badań morfologicznych krwi 

metodami manualnymi oraz badania ogólnego moczu.  

Treści 

programowe  

Ćwiczenia  
Podstawowe zasady organizacji laboratorium diagnostycznego. Rejestracja i dokumentacja 

zleceń. Pobieranie, transport, przechowywanie, dystrybucja i przygotowywanie  materiału 

biologicznego do badań. Organizacja Pracowni Badań Pilnych i Badań Wysyłkowych. Obsługa 

sprzętu laboratoryjnego i systemów informatycznych w laboratorium. Sporządzanie wyników 

i archiwizacja dokumentacji medycznej. Kontrola jakości wyników badań, zarządzanie 

jakością i bezpieczeństwem medycznym w laboratorium diagnostycznym. Badanie ogólne 

moczu. Badania hematologiczne metodami manualnymi, wykonywanie  

i ocena mikroskopowa rozmazu krwi obwodowej. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Ćwiczenia – wykonywanie rutynowych czynności laboratoryjnych, prezentacje 

multimedialne, analiza przypadków klinicznych, dyskusja. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Obecność i praktyczne zaliczenie wszystkich ćwiczeń upoważniające do zaliczenia I części 

przedmiotu. 

Literatura 

podstawowa 

Bomski H. Podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne. PZWL, Warszawa 1995. 
Dembińska-Kieć A., Naskalski J. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii 

klinicznej. Urban & Partner, Wrocław 2010. 
Kopczyński Z., Adam W. Wybrane zagadnienia z diagnostyki laboratoryjnej: skrypt dla 

studentów V roku Oddziału Analityki Medycznej. Wyd. Ucz. Akademii Medycznej w 

Poznaniu, Poznań 1994. 

Literatura 

uzupełniająca 

Angielski S. Biochemia kliniczna. Perseusz, Sopot 1997. 
Borkowski T. Próby czynnościowe w diagnostyce laboratoryjnej. PZWL, Warszawa 1986. 
Kokot F. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. PZWL, Warszawa 1990. 
Brunzel N.A. (red.pol.) Kemona H., Mantur M.,Diagnostyka laboratoryjna. Elsevier 

Urban&Partner 2010 

mailto:diagnostyka@poczta.fm
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 
(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych oraz metody ich oceny. 
K_W05 M2_W03 

P_W02 
Rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych oraz 

metod pomiarowych stosowanych w diagnostyce 

laboratoryjnej. 
K_W08 

M2_W01 
M2_W07 

P_W03 
Zna definicje i metody oceny precyzji, dokładności, 

swoistości, czułości, czułości funkcjonalnej i liniowości metod 

analitycznych oraz zasady kontroli ich jakości. 
K_W12 

M2_W05 
M2_W07 

 

P_W04 
Rozumie zasady funkcjonowania aparatury stosowanej  

w medycynie laboratoryjnej. 
K_W16 M2_W07 

P_W05 

Zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, prawne, 

organizacyjne i etyczne uwarunkowania czynności 

diagnostyki laboratoryjnej oraz wymagania dotyczące 

organizacji medycznego laboratorium diagnostycznego na 

różnych szczeblach ochrony zdrowia. 

K_W17 

M2_W08 
M2_W09 

M2_W10 

M2_W11 

M2_W12 

P_W06 

Zna podstawowe problemy przedlaboratoryjnej  

i polaboratoryjnej fazy wykonywania badań (w tym: czynniki 

pozaanalityczne wpływające na wiarygodność wyników 

badań laboratoryjnych, współpraca z personelem medycznym, 

potrzeby zleceniodawcy). 

K_W19 
M2_W03 
M2_W09 
M2_W10 

P_W07 

Zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, zasady 

i metodykę pobierania, transportu, przechowywania  

i przygotowania go do analizy (w tym: miejsce i czas pobrania, 

wpływ czynników interferujących, dobór antykoagulantów, 

utrwalaczy i podłoża transportowego, temperatury). 

K_W22 
M2_W03 
M2_W07 

P_W08 
Zna statystyczne podstawy walidacji metod analitycznych  

i analizy wyników badań laboratoryjnych, metody 

opracowania wyników i oceny ich wartości diagnostycznej. 
K_W40 M2_W03 

P_W09 
Zna elementy diagnostycznej charakterystyki badania (czułość 

i swoistość diagnostyczną, wartości predykcyjne i wskaźniki 

prawdopodobieństw, zasady doboru wartości odcięcia itd.). 
K_W42 M2_W03 

P_W10 
Zna zasady komputeryzacji laboratorium i działania systemu 

informatycznego w laboratorium. 
K_W44 

M2_W08 
M2_W09 
M2_W11 
M2_W12 

P_U01 
Potrafi wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ 

czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku badania 

laboratoryjnego (w tym konieczność powtórzenia badania). 
K_U01 

M2_U01 
M2_U03 
M2_U04 
M2_U07 

P_U02 Potrafi pouczyć pacjenta przed pobraniem materiału do badań. K_U03 
M2_U03 
M2_U04 
M2_U05 

P_U03 
Potrafi pobierać materiał do badań, ocenić jego przydatność, 

przechowywać i przygotowywać do analizy. 
K_U05 

M2_U01 
M2_U06 

 

P_U04 
Potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych  

(z uwzględnieniem wieku, płci, stylu życia, wartości 
K_U08 

M2_U06 
M2_U13 
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decyzyjnych) oraz oceniać dynamikę zmian parametrów 

laboratoryjnych. 

P_U05 
Potrafi kalibrować sprzęt pomiarowy, ocenić jakość 

analityczną oraz profesjonalnie opracować i interpretować 

wyniki analiz przydatnych w diagnostyce laboratoryjnej. 
K_U11 

M2_U02 
M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U06 

Potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym oraz 

technikami histologicznymi i patomorfologicznymi w celu 

opisu cech morfologicznych tkanek i komórek (prawidłowych 

i patologicznie zmienionych). 

K_U12 

M2_U02 
M2_U05 
M2_U07 
M2_U08 

P_U07 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań 

hematologicznych – manualnych i zautomatyzowanych (w 

tym: OB, stężenia hemoglobiny, hematokrytu, liczby 

erytrocytów, retykulocytów, leukocytów, płytek krwi, 

wskaźników czerwonokrwinkowych, retykulocytarnych i 

płytkowych) oraz ocenić je w odniesieniu do określonej 

patologii lub jednostki chorobowej. 

K_U15 

M2_U02 
M2_U04 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U08 
Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki badania moczu oraz 

ocenić uzyskane wyniki w odniesieniu do określonej patologii 

lub jednostki chorobowej. 
K_U20 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U04 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U09 
Potrafi prowadzić i dokumentować wewnątrzlaboratoryjną 

 i zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości. 
K_U34 

M2_U03 
M2_U05 
M2_U08 

P_U10 
Potrafi posługiwać się systemem informatycznym  

w laboratorium. 
K_U36 

M2_U02 
M2_U06 

P_K01 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 
M2_K06 

P_K02 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia 

 i współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

P_K03 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  15 x 6 h 90 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  15 x 1h 15 h 

przygotowanie do kolokwium  1 x 30 h 30 h 

Łączny nakład pracy studenta  135 h 

 
Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  90 h 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
105 h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 
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P_W01-P_W10 
Sprawdzanie wiedzy studenta w formie ustnej  

w trakcie zajęć. 
Zaliczenie ostatnich ćwiczeń 

podsumowujących zajęcia. 

P_U01-P_U10 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.  

Ocena wykorzystania praktycznych 

umiejętności i zdobytej wiedzy w rutynowej 

pracy laboratoryjnej.  

Zaliczenie ostatnich ćwiczeń 

podsumowujących zajęcia. 

P_K01 - P_K03 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 
Zaliczenie ostatnich ćwiczeń 

podsumowujących zajęcia. 

Data 

opracowania 

programu 
8.11.2012 Program opracował Mgr Lena Kęsy 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Propedeutyka 

onkologii 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_27 
Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Klinika Chirurgii 

Szczękowo-Twarzowej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Wojciech Golusiński  
email: wgolus@ump.edu.pl 

tel. 61-885-09-14 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

VII  
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

30 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu anatomii, biologii, genetyki, biochemii klinicznej, 

patofizjologii. 

Cel kształcenia 

Uzyskanie wiedzy na temat epidemiologii, objawów i leczenia chorób nowotworowych. 

Zapoznanie się z metodami leczenia (chirurgia, radioterapia, chemioterapia), Przedstawienie 

roli analityka medycznego na poszczególnych etapach choroby nowotworowej. Uzyskanie 

wiedzy o przyczynach niepowodzeń leczenia nowotworów.  

Treści 

programowe 

Seminaria 

Nowotwory – problem społeczny i medyczny. Profilaktyka chorób nowotworowych. 

Metody diagnostyczne stosowane w onkologii. Wczesne objawy i diagnostyka chorób 

nowotworowych. 

Strategia leczenia nowotworów.  

Chemioterapia. 

Leczenie wspomagające w onkologii; problem jakości życia. Sytuacje szczególne w leczeniu 

nowotworów.  

Radioterapia. 

Medycyna paliatywna. 

Nowotwory głowy i szyi w ujęciu interdyscyplinarnym. 

Psychologia. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Prezentacje Power-Point, dyskusja,  

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Warunki zaliczenia: obecność podczas seminariów, udzielenie minimum 60% pozytywnych 

odpowiedzi z testu zaliczeniowego z odpowiedziami jednokrotnego wyboru  

Forma zaliczenia: test 

Literatura 

podstawowa 

Kordek R.: Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wyd. Via Medica, Gdańsk 2007 

Krzakowski M.: Onkologia kliniczna. T. I i II, Wyd. Borgis, Warszawa 2006 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Jeziorski A.: Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek. PZWL 2009 

 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

mailto:wgolus@ump.edu.pl
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P_ W01 

Zna definicję nowotworu, dane na temat zachorowalności  

i umieralności z powodu nowotworów na świecie 

 i w Polsce,  wyniki leczenia na nowotwory na świecie  

i w Polsce, organizację lecznictwa onkologicznego  

w Polsce  

K_W01 

 

M2_W01 

M2_W02 

 

P _W02 

 

Zna metody diagnostyczne stosowane w onkologii, objawy 

poszczególnych chorób nowotworowych (wczesne i późne)  

K_ W02 

 

M2_W01 

M2_W02 

P_W03 

 

Zna rodzaje leczenia onkologicznego (radykalne, miejscowe, 

systemowe, samodzielne, leczenie skojarzone), cele i rodzaje 

zabiegów chirurgicznych, zasady leczenia skojarzonego na 

przykładzie poszczególnych nowotworów (rak płuca, rak 

piersi, rak prostaty, czerniak, nowotwory głowy i szyi)  

K _W03 

 

M2_W01 

M2_W02 

 

P_W04 

 

Zna  podstawy biologii komórki nowotworowej,  podział  

i nazwy grup poszczególnych leków 

przeciwnowotworowych, zasady i mechanizmy działania 

leków onkologicznych,  rodzaj i zakres powikłań w trakcie 

leczenia onkologicznego. 

K_ W04 

 

M2_W01 

M2_W02 

 

P_W05 

 

Zna rodzaje powikłań po leczeniu onkologicznym  

(chirurgicznym, radioterapii, chemioterapii), 

nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych po leczeniu 

onkologicznym, stany zagrożenia życia w onkologii, zna 

problem zagrożenia chorobą nowotworową u pacjentów  

z zakażeniem  HIV. 

K_ W05 

 

M2 _W03 

 

P_ W06 

Zna umiejscowienie radioterapii w leczeniu 

interdyscyplinarnym, zasady leczenia skojarzonego, 

sekwencje leczenia – neoadjuwantowe, adjuwantowe oraz 

jednoczasowe.  

K _W06 

 

M2_W01 

 

P_ W07 

Zna założenia i cele opieki paliatywnej, objawy stanów 

klinicznych i zasady farmakoterapii u chorych  

z zaawansowaną chorobą nowotworową, metody walki  

z bólem. 

K_W24 

 

M2_W03 

M2_W07 

P _W08 

Zna epidemiologię i czynniki ryzyka rozwoju nowotworów 

głowy i szyi, specyfikę leczenia interdyscyplinarnego, 

wyniki leczenia, metody chirurgiczne oparte o najnowsze 

metody obrazowania i zaawansowane techniki 

informatyczne. 

K_W08 

 

M2_W01 

M2 _W07 

P _W09 
Zna definicję kryzysu, fazy zmagania się z chorobą 

nowotworową, specyfikę sytuacji psychologicznej  

u pacjentów z chorobą nowotworową. 

K_W14 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

P_ U01 

Potrafi  wyjaśnić przyczyny wzrostu zachorowalności na 

choroby nowotworowe, przekazać informacje na temat 

programów profilaktycznych. 

K_U04 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

P_U02 

 

Rozumie i potrafi wyjaśnić odchylenia w badaniach 

laboratoryjnych u pacjentów z chorobami nowotworowymi. 
K_U14 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U03 

 

Umie przewidzieć wpływ przebiegu choroby  

i zastosowanego leczenia onkologicznego na wyniki badań 

laboratoryjnych.  

K_U37 

 
M2_U03 

P_U04 

 

Potrafi  rozpoznać  i ustalić  postępowanie  w przypadkach 

wystąpienia toksyczności polekowej, określić  i zanalizować 

K_U27 

K_U33 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U05 
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zaburzenia w wynikach badań laboratoryjnych w trakcie 

chemioterapii a także ocenić ich charakter. 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U05 
Umie rozpoznać podstawowe objawy  powikłań po leczeniu 

onkologicznym. 
K U37 M2_U03 

P_U06 

 

Umie współpracować z innymi pracownikami służby 

zdrowia w wyborze odpowiedniego postępowania 

diagnostycznego u konkretnego pacjenta. 

K_U04 

 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U03 

M2_U09 

P_ U07 

 

Potrafi wskazać podstawowe badania laboratoryjne  

u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową, wyjaśnić 

organizację opieki paliatywnej w Polsce. 

K_U08 

 

M2_U06 

M2_U13 

P_U08 

 

Rozumie i potrafi wyjaśnić zasady współpracy 

interdyscyplinarnej u chorych z nowotworami głowy i szyi, 

umie określić i zaproponować strategię laboratoryjnych 

badań diagnostycznych. 

K_U30 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U09 
Umie porozumiewać się z pacjentem z chorobą 

nowotworową.  
K_U02 M2_U01 

P_K01 Demonstruje postawę promującą zdrowie. K_K07 M2_K09 

P_K02 
Demonstruje postawę promującą badania profilaktyczne. K_K03 

M2_K03 

M2_K05 

P_K03 

Potrafi samodzielnie określić i zaplanować badania 

analityczne u chorych z nowotworem w trakcie leczenia, 

dokonać analizy wybranych oznaczeń laboratoryjnych  

i  objaśnić ich interpretację.  

K_K04 
M2_K03 

M2_K07 

M2_K08 

P_K04 
Potrafi pracować w grupie. K_K02 

M2_K04 

M2_K06 

P_K05 
Kształtowanie świadomości roli analityka medycznego  

w wyborze prawidłowego postępowania u chorych  

z zaawansowaną chorobą nowotworową. 

K_K04 
M2_K03 

M2_K07 

M2_K08 

P_K06 Potrafi pracować w grupie specjalistów z różnych dziedzin 

medycyny. 
K_K02 M2_K04 

M2_K06 

P_K07 Empatyczne podejście do pacjenta. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  10 x 3 h 30 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  9 x 2 h 18 h 

przygotowanie do zaliczenia  1 x 10 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  58 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
Liczba godzin Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 
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Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 
Zdolność do podjęcia dyskusji, obserwacja pracy 

studenta w trakcie zajęć. 
Zaliczenie. 

P_W02 
Opracowanie zagadnień (wcześniej ustalonych)  

dotyczących tematu zajęć i dyskusja. 
Zaliczenie. 

P_W03 
Opracowanie zagadnień (wcześniej ustalonych)  

dotyczących tematu zajęć i dyskusja. 
Zaliczenie. 

P_W04-P_W09 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć  

Zdolność do podjęcia dyskusji. 
Zaliczenie. 

P_U01-P_U09 

Zdolność do podjęcia dyskusji w trakcie zajęć, 

opracowanie zagadnień i tematów przez studenta, 

obserwacja pracy  studenta w trakcie zajęć. 

Zaliczenie. 

P_K01-P_K07 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena 

zdolności do samodzielnej pracy i pracy w grupie, ocena 

zainteresowania studenta przedmiotem. 

Zaliczenie. 

Data 

opracowania 

programu 

2012/11/11 Program opracował Dr Wegner Anna  
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 
Statystyka medyczna 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_16 
Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Informatyki  

i Statystyki 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego) 

prof. dr hab. Jerzy Moczko 
email: jmoczko@ump.edu.pl 

tel. 61 854-68-08 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

VII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

30 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Ukończone zajęcia z Technologii informacyjnej. 

Cel 

kształcenia 

Nabycie wiedzy z zakresu metodologii badań naukowych 

Nabycie wiedzy z zakresu doboru odpowiednich metod analizy statystycznej 

Nabycie umiejętności doboru odpowiedniej próby, samodzielnego zbierania, przetwarzania 

 i analizy danych medycznych 

Nabycie umiejętności doboru odpowiedniego testu statystycznego do danego problemu 

badawczego 

Zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych badań 

Gotowość do uczenia się przez całe życie 

 

Ćwiczenia  

Planowanie badania: ustalenie celu badania, pojęcie populacji i próby, rodzaje 

losowania próby, rodzaje skal pomiarowych, konstrukcja narzędzia badawczego, 

badanie pilotowe i badanie właściwe. 

Statystyka opisowa: analiza cech jakościowych, analiza cech ilościowych, miary 

położenia, miary rozproszenia. 

Wnioskowanie statystyczne: pojęcie hipotezy zerowej i alternatywnej, pojęcie mocy 

testu, błędów I i II rodzaju, poziomu istotności, obliczenie wartości funkcji testowej, 

podjęcie decyzji o słuszności hipotezy zerowej 

Testy statystyczne: testy sprawdzające zgodność z rozkładem normalnym, 

parametryczne testy istotności (dla dwóch i więcej grup); testy nieparametryczne (dla 

dwóch i więcej grup); analiza korelacji i regresji 

Trafność testu diagnostycznego: czułość i swoistość, wartości predykcyjne dodatnie i 

ujemne 

Iloraz szans i ryzyko względne 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Ćwiczenia praktyczne przy komputerze, analiza przykładowych danych medycznych 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczony sprawdzian praktyczny przy użyciu komputera 

Obecność na wszystkich zajęciach kontrolowanych 

Literatura 

podstawowa 

 

1. Petrie A., Sabin C.: Statystyka medyczna w zarysie ; Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

Warszawa 2006 

mailto:jmoczko@ump.edu.pl
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2. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach  

z medycyny, t.I; StatSoft Kraków 2006 

3. Moczko J.A., Bręborowicz G.H.: Nie samą biostatystyką...;OWN Poznań 2010 

Literatura 

uzupełniająca 

1. 1.  Wiesław Wagner, Piotr Błażczak, Statystyka matematyczna z elementami doświadczalnictwa, 

Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 1992 

2. Jerzy Greń, Statystyka matematyczna modele i zadania, Wyd. 8 PWN, Warszawa 1984 

3. Andrzej Luszniewicz, Teresa Słaby, Statystyka stosowana, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 1996 

4. Radosław Kala, Statystyka dla przyrodników, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. 

Augusta Cieszkowskiego, Poznań 2002 

Przedmiotow

e efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna definicje i metody oceny precyzji, dokładności, swoistości, 

czułości, czułości funkcjonalnej i liniowości metod analitycznych 

oraz zasady kontroli ich jakości. 

K_W12 
M2_W05 

M2_W07 

P_W02 

Zna elementy diagnostycznej charakterystyki badania (czułość  

i swoistość diagnostyczną, wartości predykcyjne i wskaźniki 

prawdopodobieństw, zasady doboru wartości odcięcia itd.). 

K_W42 M2_W03 

P_U01 
Umie dobrać optymalne metody analityczne i ocenić 

wiarygodność wyników tych analiz. 
K_U06 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U02 
Umie określić przydatność diagnostyczną badania 

laboratoryjnego. 
K_U09 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U08 

P_U03 
Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań naukowych 

i własnych obserwacji. 
K_U39 M2_U08 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować 

i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania. 
K_K03 

M2_K03 

M2_K05 

P_K03 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  

z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. 
K_K04 

M2_K03 

M2_K07 

M2_K08 

P_K04 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

Bilans 

nakładu 

pracy 

studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach 15 x 2 h 30 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń 14 x 1 h 14 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 6 h 6 h 

Łączny nakład pracy studenta  50 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
44 h 1 
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Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

Formujące 

 

Podsumowujące 

 

P_W01- W02 

P_U01- U03 

P_K01- K04 

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć 

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć 

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć 

zaliczenie praktyczne 

zaliczenie praktyczne 

Data 

opracowania 

programu 

28.10.2014 Program opracował dr Barbara Więckowska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Toksykologia 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_41 
Punkty 

ECTS 
7 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Toksykologii  

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Barbara Zielińska-Psuja 
e-mail: bzielin@ump.edu.pl 

 tel. 618472081 w.144 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

VII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

30 

ćwiczenia 

45 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat 

prawidłowej budowy i funkcji komórek, tkanek i narządów oraz funkcjonowania 

poszczególnych układów w ustroju, przebiegu podstawowych procesów biochemicznych  

w warunkach fizjologicznych i patologicznych. Znać podstawy metodyczne i zastosowanie 

metod analitycznych w diagnostyce laboratoryjnej.  

Powinien wcześniej zaliczyć przedmioty: anatomia, fizjologia, biochemia, biologia 

molekularna, patofizjologia i patomorfologia oraz chemia analityczna, analityka ogólna. 

Cel kształcenia 

Zrozumienie podstawowych pojęć i zjawisk warunkujących działanie toksyczne związków 

chemicznych, poznanie losów trucizn w ustroju oraz mechanizmów toksycznego działania 

ksenobiotyków. Poznanie możliwości diagnozowania najczęściej występujących zatruć 

ostrych wywołanych przez wybrane związki chemiczne (leki, substancje roślinne, narkotyki, 

alkohole, związki methemoglobinotwórcze, metale, tlenek węgla, cyjanki, związki 

fosforoorganiczne) z wykorzystaniem prawidłowego doboru materiału biologicznego do 

badań. Poznanie metod stosowanych w leczeniu ostrych zatruć. Nabycie umiejętności 

interpretacji wyników badań toksykologicznych. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Toksykologia jako dyscyplina naukowa; Ogólne wiadomości o truciznach i zatruciach; 

Czynniki wpływające na toksyczność; Losy trucizn w ustroju: wchłanianie, rozmieszczenie, 

wiązanie z białkami, bariery ustrojowe, wydalanie; Losy trucizn w ustroju: biotransformacja; 

Czynniki wpływające na metabolizm; Mechanizmy toksycznego działania ksenobiotyków: 

działanie bezpośrednie, fizjologiczne, farmakologiczne, biochemiczne, odległe /mutagenne, 

teratogenne, kancerogenne/; Problematyka działania łącznego ksenobiotyków; Metody oceny 

toksyczności ksenobiotyków. Ekstrapolacja wyników badań ze zwierząt na ludzi; Podstawy 

leczenia zatruć; Trucizny pochodzenia naturalnego roślinnego i zwierzęcego; Toksykologia 

środków uzależniających. Toksykologiczne aspekty dopingu w sporcie; Mechanizmy 

toksyczności - wybrane przykłady. Trucizny wywołujące niepożądane efekty fizjologiczne, 

farmakologiczne i biochemiczne; Trucizny o działaniu narządowymi wielonarządowym 

Ćwiczenia  

Wykrywanie leków i narkotyków w materiale biologicznym; Oznaczanie leków i ich 

metabolitów w materiale biologicznym; Oznaczanie nikotyny i kotyniny w moczu; 

Diagnostyka zatruć alkoholami. Oznaczanie metanolu, etanolu i glikolu etylenowego; 

Ilościowe oznaczanie arsenu; Diagnostyka zatruć związkami fosforoorganicznymi  

i karbaminianami; Diagnostyka zatruć tlenkiem węgla i związkami 

methemoglobinotwórczymi; Diagnostyka zatruć rozpuszczalnikami organicznymi w oparciu o 

oznaczanie metabolitów.  

mailto:bzielin@ump.edu.pl
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Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykłady w formie multimedialnej, ćwiczenia praktyczne laboratoryjne. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zajęcia praktyczne – ćwiczenia  

Student wykonuje indywidualnie wybrane analizy z zakresu 8 bloków tematycznych.  

Po zakończeniu zadania student przygotowuje protokół z wykonanej analizy oraz ustnie 

zalicza wiadomości teoretyczne z materiału związanego z danym blokiem ćwiczeń. Uzyskanie 

zaliczenia jest warunkiem koniecznym do realizacji następnego zadania. Istnieje możliwość 

dwukrotnego poprawiania oceny niedostatecznej. 

Częstotliwość zaliczeń: 1-2 razy w ciągu tygodnia. Po zakończeniu cyklu ćwiczeń student 

przystępuje do egzaminu praktycznego - samodzielne wykonanie wylosowanej analizy oraz 

przygotowanie protokołu wraz z interpretacją uzyskanych wyników.  

Zaliczenie wszystkich ćwiczeń oraz zdanie egzaminu praktycznego jest warunkiem 

dopuszczenia studenta do egzaminu teoretycznego.  

Studenci proponują terminy egzaminu. 

Forma egzaminu końcowego: pisemny 

Literatura 

podstawowa 

Seńczuk W. (red.) Toksykologia współczesna, PZWL, 2005, 2007, 2012 

Skrypt do ćwiczeń z toksykologii dla studentów IV roku WF i OAM, AM Poznań 

Pach J.(red.) Zarys toksykologii klinicznej, WUJ, 2009 

Casarett &Doull Podstawy Toksykologii, MedPharm 2014 

Literatura 

uzupełniająca 

Altman H. Rośliny trujace i zwierzęta jadowite Oficyna Wyd. Multico 1993 

Burda PR. Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi PWN 1998 

Walker C.H. i WSP. Podstawy ekotoksykologii PWN 2002 

Trimbell J. Paradoks trucizn, Wyd. Nauk-Techn. 2008 

Mutschler Farmakologia i Toksykologia, MedPharm 2010 

 aktualne piśmiennictwo naukowe 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna losy trucizn w ustroju oraz podstawowe mechanizmy 

toksycznego działania ksenobiotyków: działanie 

bezpośrednie, fizjologiczne, farmakologiczne, biochemiczne, 

odległe /mutagenne, teratogenne, kancerogenne. 

K_W05 

K_W20 

M2_W03 

 

P_W02 

 

Zna metody analizy toksykologicznej i wpływ ksenobiotyków 

na wartości laboratoryjnych pomiarów biochemicznych i 

hematologicznych stosowanych  

w diagnostyce laboratoryjnej. 

K_W39 
M2_W03 

M2_W07 

P_W03 Zna podstawy leczenia zatruć. K_W15 M2_W10 

P_W04 
Zna podstawy metod analitycznych stosowanych  

w diagnostyce toksykologicznej. 

K_W11 

K_W12 

M2_W03 

M2_W05 

M2_W07 

P_W05 

Zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, zasady 

pobierania, transportu, przechowywania  

i przygotowania do analizy. 

K_W22 
M2_W03 

M2_W07 

P_U01 Potrafi dobrać materiał do badań toksykologicznych. K_U28 

M2_U02 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U02 

 

Potrafi prawidłowo stosować metody analityczne  

w diagnostyce toksykologicznej. 

 

K_U07 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U11 



186 

 

P_U03 Potrafi wykonać analizy toksykologiczne. K_U28 

M2_U02 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U04 

Potrafi prawidłowo stosować metody statystyczne  

i interpretować uzyskane wyniki badań. 

 

K_U28 

M2_U02 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_K01 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

P_K02 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczeni  

i współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

P_K03 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.  K_K02 
M2K04 

M2K06 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 10 x 3 h 30 h 

udział w ćwiczeniach  11 x 4 h+ 1 h 45 h 

udział w egzaminie teoretycznym 1 x 2 h 2 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  10 x 3 h 30 h 

przygotowanie do kolokwiów  10 x 4 h 40 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 50 h 50 h 

Łączny nakład pracy studenta  197 godz. 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  75 h 3 

 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym 
75 h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W05  Egzamin końcowy teoretyczny pisemny. 

P_U01- P_U04 

Obserwacja studenta podczas zajęć, ocena 

umiejętności analitycznych i prawidłowego 

wykonania analizy oraz interpretacji uzyskanych 

wyników. 

Ustne kolokwium- zaliczenie kolejnych 

ćwiczeń, ocena protokołu, egzamin 

praktyczny. 

P_K01- P_K03 
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć 

praktycznych . 
 

Data 

opracowania 

programu 

07.11.2012 Program opracowała Prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Praktyka w 

medycznym 

laboratorium 

diagnostycznym 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

PMK_IV 
Punkty 

ECTS 
8 

Jednostka 

realizująca 

Jednostka przyjmująca 

studenta na praktykę 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

dr Anna Paszel-Jaworska  

email: apaszel@ump.edu.pl 

tel. 618691549 

Rodzaj 

przedmiotu obowiązkowy 

semestr 

VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

ćwiczenia 

240 godz. 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie zajęć z hematologii, mikrobiologii i serologii grup 

krwi realizowanych na III i IV roku kierunku analityka medyczna. 

Cel kształcenia 
Doskonalenie umiejętności praktycznych nabytych podczas studiów w rzeczywistych 

warunkach pracy. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia realizowane są w: 

Pracowni hematologii  –  80 h 

Zaznajomienie się z organizacją oraz systemem zarządzania jakością w Pracowni 

Hematologicznej. Zapoznanie się z zasadami doboru odpowiednich antykoagulantów oraz 

pobierania, przyjmowania, dokumentowania, wstępnego przygotowania i przechowywania 

materiału biologicznego przeznaczonego do badań hematologicznych i koagulologicznych 

(krew żylna i włośniczkowa) oraz jego utylizacji. Udział w procesie rejestracji zleceń oraz ich 

dokumentacji, dystrybucji materiału oraz wyników wykonanych analiz. Zapoznanie się z 

zasadami działania i obsługi systemu informatycznego działającego na terenie jednostki. 

Zapoznanie się z działaniem analizatorów hematologicznych (zasada działania, przygotowanie 

do pracy, kalibracja, zasady postępowania w przypadku awarii). Oznaczanie OB, wykonanie 

badań morfologii krwi na analizatorach hematologicznych, wykonanie i ocena mikroskopowa 

rozmazów krwi obwodowej/szpiku, wykonanie podstawowych badań koagulologicznych (PT, 

APTT, fibrynogen, D-dimery) i dodatkowych badań z zakresu koagulologii (m. in. ATIII, 

białko C, białko S). Zapoznanie się z zasadami przeprowadzania kontroli jakości zewnątrz- i 

wewnątrzlaboratoryjnej badań hematologicznych i koagulologicznych, poprawne 

formułowanie i interpretacja wyników badań. Omówienie potencjalnych błędów przed- i 

wewnątrzlaboratoryjnych. 

Pracowni mikrobiologii – 80 h 

Zaznajomienie się z zasadami pracy w Pracowni ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

pobierania, transportu i przechowywania materiału do badań mikrobiologicznych oraz jego 

utylizacji. Zapoznanie się z zasadami obiegu informacji na terenie jednostki tj. rejestracji i 

archiwizacji wyników badań oraz z zasadami funkcjonowania systemu informatycznego. 

Zapoznanie się ze stosowanymi w pracowni metodami aseptyki i sterylizacji. Zapoznanie się 

ze stosowanymi procedurami izolacji i identyfikacji drobnoustrojów oraz technikami 

wykonania antybiogramu. Przygotowywanie podłoży bakteriologicznych. Wykonanie 

mailto:apaszel@ump.edu.pl
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posiewów różnych materiałów biologicznych (mocz, krew, wymazy, kał, płyny z jam ciała, 

PMR) w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, mikroaerofilnych, grzybów. 

Przeprowadzenie identyfikacji drobnoustrojów oraz interpretacja wyników. Wykonanie 

oznaczeń lekowrażliwości drobnoustrojów (tzw. antybiogram) oraz wykrywanie 

mechanizmów oporności drobnoustrojów. Zapoznanie się z zasadami wykonywania testów 

diagnostycznych służących do oceny odczynów serologicznych w chorobach infekcyjnych np. 

ASO. Zaznajomienie się z zasadą działania automatycznych analizatorów do identyfikacji i 

oceny lekowrażliwości drobnoustrojów. Wykorzystanie technik biologii molekularnej w 

diagnostyce mikrobiologicznej – izolacja materiału genetycznego, zastosowanie 

modyfikacji techniki PCR w mikrobiologii, PCR multiplex, qPCR. Zapoznanie się z 

procedurami kontroli jakości w pracowni mikrobiologii oraz zasadami dokumentacji badań. 

Pracowni serologii grup krwi – 80 h 

Zaznajomienie się z organizacją i zakresem usług laboratoryjno-diagnostycznych w pracowni. 

Zapoznanie się z procedurami pobierania i przechowywania krwi do badań serologicznych. 

Wykonanie oznaczeń grup krwi w zakresie układów AB0. Diagnostyka antygenu D z układu 

Rh, obejmująca jego słabe odmiany. Określanie fenotypu krwinek czerwonych w zakresie 

antygenów układu Kell i innych antygenów. Wykrywanie i identyfikacja przeciwciał 

skierowanych przeciwko antygenom krwinki czerwonej. Mianowanie w/w przeciwciał. 

Wykonanie testu antyglobulinowego (BTA). Wykonanie próby zgodności serologicznej 

między biorcą a dawcą. Wykonanie oznaczeń przy użyciu mikrometod kolumnowych 

stosowanych w serologii. Zapoznanie się z zasadami kalibracji aparatury stosowanej do 

wykonania testów serologicznych, kontroli badań przeprowadzanych w pracowni 

serologicznej, przygotowania zamówień preparatów krwi oraz dokumentacji wyników w 

pracowni serologicznej, a także zasadami transportu i przechowywania preparatów krwi do 

przetoczeń. 
 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Ćwiczenia laboratoryjne 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Forma zaliczenia: kolokwium ustne, wpis zaliczenia do indeksu 

Warunki zaliczenia: Obecność na praktykach, prowadzenie dziennika praktyk – 

protokoły/sprawozdania z każdego dnia praktyk, pozytywna opinia i zaliczenie przez 

kierowników laboratoriów/pracowni. 

Literatura 

podstawowa 

 

M.L. Zaremba, J. Borowski. Mikrobiologia lekarska, PZWL, Warszawa 2013 

Bomski H.,. Podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne. PZWL, wyd. 3 popr. i rozsz., 

Warszawa 1995J.  

Fabijańska –Mitek. Immunologia krwinek czerwonych. Grupy krwi. OINPHARMA, 

Warszawa 2007 

Literatura 

uzupełniająca 

 

B. Mariańska, J. Fabijańska_Mitek, J.Windyga. Badania laboratoryjne w hematologii, PZWL, 

Warszawa 2011 

K. Janicki. Hematologia kliniczna., PZWL, Warszawa 2001 

A. Przondo-Mordarska. Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej. 

PZWL,Warszawa, 2005 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie 

do 

kierunkowy

ch efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do 

obszarowyc

h efektów 

kształcenia 
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P_W01 

Rozumie zasady funkcjonowania aparatury stosowanej  

w pracowniach: hematologii, serologii grup krwi  

i mikrobiologii. 

K_W16 M2_W07 

P_W02 

zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, prawne, 

organizacyjne i etyczne uwarunkowania czynności 

diagnostyki laboratoryjnej oraz wymagania dotyczące 

organizacji medycznego laboratorium diagnostycznego na 

różnych szczeblach ochrony zdrowia 

K_W17 

M2_W08 

M2_W09 

M2_W10 

M2_W11 

M2_W12 

P_W03 

Zna podstawowe problemy przedlaboratoryjnej  

i pozalaboratoryjnej fazy wykonywania badań z zakresu 

hematologii, serologii grup krwi i mikrobiologii (w tym: 

czynniki pozaanalityczne wpływające na wiarygodność 

wyników badań laboratoryjnych, współpraca z personelem 

medycznym, potrzeby zleceniodawcy). 

K_W19 

M2_W03 

M2_W09 

M2_W10 

P_W04 

zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, zasady 

i metodykę pobierania, transportu, przechowywania i 

przygotowania go do analizy (w tym: miejsce i czas pobrania, 

wpływ czynników interferujących, dobór antykoagulantów, 

utrwalaczy i podłoża transportowego, temperatury) 

K_W22 
M2_W03 

M2_W07 

P_W05 

zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych i 

zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych i 

jakościowych laboratoryjnych parametrów hematologicznych 

oraz ich znaczenie dla rozpoznawania, diagnostyki 

różnicowej, prognozowania oraz oceny efektywności leczenia 

(w tym: niedokrwistości, chorób hematoonkologicznych, 

mielodysplazji, zaburzeń układu chłonnego) 

K_W26 
M2_W03 

M2_W07 

P_W06 

zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych i 

zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych i 

jakościowych laboratoryjnych parametrów 

koagulologicznych, ich znaczenie dla określania przyczyny 

lub ryzyka niedokrzepliwości i nadkrzepliwości oraz oceny 

efektywności leczenia 

K_W27 
M2_W03 

M2_W07 

P_W07 

zna teoretyczne i praktyczne aspekty diagnostyki 

mikrobiologicznej oraz jej znaczenie dla rozpoznawania 

zakażeń, prognozowania przebiegu oraz oceny 

lekowrażliwości 

K_W31 
M2_W03 

M2_W07 

P_W08 

zna podstawowe techniki badawcze cytogenetyki i biologii 

molekularnej i ich zastosowanie w diagnostyce chorób 

nieinfekcyjnych i infekcyjnych 

K_W35 
M2_W03 

M2_W07 

P_W09 

zna metody diagnostyki serologicznej układów grupowych 

krwi oraz diagnostykę powikłań poprzetoczeniowych i 

konfliktów serologicznych 

K_W38 
M2_W03 

M2_W07 

P_W10 
zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych w 

celu różnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych 
K_W41 M2_W03 

P_W11 

zna systemy jakości medycznych laboratoriów 

diagnostycznych oraz zasady ich 

akredytacji i certyfikacji 

K_W43 

M2_W08 

M2_W09 

M2_W11 

M2_W12 

P_W12 
Zna zasady komputeryzacji laboratorium i działania systemu 

informatycznego w laboratorium. 
K_W44 

M2_W08 

M2_W09 

M2_W11 

M2_W12 
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P_U01 

Potrafi wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ 

czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku badania 

laboratoryjnego (w tym konieczność powtórzenia badania). 

K_U01 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U07 

P_U02 
Potrafi przekazywać informacje o wyniku badania 

laboratoryjnego bez ingerencji w kompetencje lekarza. 
K_U02 M2_U01 

P_U03 Potrafi pouczyć pacjenta przed pobraniem materiału do badań. K_U03 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U05 

P_U04 

Potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami, 

innymi pracownikami ochrony zdrowia i odbiorcami 

wyników. 

K_U04 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

P_U05 

Umie dobrać optymalne metody analityczne i ocenić 

wiarygodność wyników analiz z zakresu hematologii, 

serologii grup krwi i mikrobiologii. 

K_U06 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U06 
Potrafi stosować instrumentalne metody analityczne  

w medycznej diagnostyce laboratoryjnej. 
K_U07 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U11 

P_U07 

Potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych 

 (z uwzględnieniem wieku, płci, stylu życia, wartości 

decyzyjnych) oraz oceniać dynamikę zmian parametrów 

laboratoryjnych. 

K_U08 
M2_U06 

M2_U13 

P_U08 
Umie określić przydatność diagnostyczną badania 

laboratoryjnego. 
K_U09 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U08 

P_U09 

Potrafi posługiwać się zautomatyzowaną aparaturą pomiarową 

stosowaną we współczesnej laboratoryjnej diagnostyce 

medycznej i pomocniczym sprzętem laboratoryjnym. 

K_U10 
M2_U02 

M2_U10 

P_U10 

Potrafi kalibrować sprzęt pomiarowy, ocenić jakość 

analityczną oraz profesjonalnie opracować i interpretować 

wyniki analiz przydatnych w diagnostyce laboratoryjnej. 

K_U11 

M2_U02 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U11 

Potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym oraz 

technikami histologicznymi i patomorfologicznymi w celu 

opisu cech morfologicznych tkanek i komórek (prawidłowych 

i patologicznie zmienionych). 

K_U12 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U07 

M2_U08 

P_U12 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań 

hematologicznych – manualnych i zautomatyzowanych  

(w tym: OB, stężenia hemoglobiny, hematokrytu, liczby 

erytrocytów, retykulocytów, leukocytów, płytek krwi, 

wskaźników czerwonokrwinkowych, retykulocytarnych 

 i płytkowych) oraz ocenić je w odniesieniu do określonej 

patologii lub jednostki chorobowej. 

K_U15 

M2_U02 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U13 

Potrafi prawidłowo oceniać preparat mikroskopowy z krwi 

obwodowej zdrowego noworodka oraz osoby dorosłej,  

a także w: niedokrwistościach (z niedoboru żelaza, 

hemolitycznych, megaloblastycznych), infekcjach, 

eozynofilii, ostrej i przewlekłej białaczce szpikowej  

i limfocytowej oraz szpiczaku plazmocytowym. 

K_U16 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U14 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki podstawowych badań 

cytomorfologicznych, cytochemicznych  

i cytoenzymatycznych krwi obwodowej i szpiku (w tym: PAS, 

K_U17 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U04 
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Sudan czarny B, FAG, MPX, esterazy, fosfatazy, żelazo 

komórkowe) oraz ocenić uzyskane wyniki  

w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki 

chorobowej. 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U15 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań 

koagulologicznych – manualnych i zautomatyzowanych  

(w tym: PT, APTT, TT, czasu fibrynolizy, rekalcynacji, 

stężenia fibrynogenu, D-Dimeru, AT, retrakcji skrzepu). 

K_U18 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U16 

Potrafi interpretować wyniki badań koagulologicznych  

w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki 

chorobowej. 

K_U19 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U17 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań 

mikrobiologicznych (w tym: dobór materiału badanego, 

pobranie i opracowanie, posiewy, barwienia, ocena wzrostu 

 i preparatów, antybiogram) oraz ocenić uzyskane wyniki  

w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki 

chorobowej. 

K_U21 

M2_U02 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U18 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki badań serologicznych  

w diagnostyce chorób infekcyjnych (w tym: HBV, HCV, 

CMV, HIV, Borrelia burgdorferi, Helicobacter pylori). 

K_U23 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U19 
Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki oznaczeń antygenów  

i przeciwciał układów grupowych krwi oraz próby krzyżowej. 
K_U26 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U20 

Potrafi proponować profile, schematy i algorytmy 

postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych 

zgodne z zasadami etyki zawodowej, wymogami dobrej 

praktyki laboratoryjnej i medycyny laboratoryjnej opartej na 

dowodach naukowych. 

K_U29 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U21 

Umie optymalizować ofertę badań laboratoryjnych przydatną 

lekarzowi w stawianiu właściwej diagnozy oraz zaplanować 

strategię poszerzenia diagnostyki o testy potwierdzające  

i specjalistyczne – zgodnie z postępem wiedzy oraz 

rachunkiem ekonomicznym. 

K_U30 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U22 
Potrafi prowadzić i dokumentować wewnątrzlaboratoryjną 

 i zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości. 
K_U34 

M2_U03 

M2_U05 

M2_U08 

P_U23 

Potrafi rozwiązywać problemy diagnostyczne w dziedzinach 

hematologii, mikrobiologii i serologii grup krwi  

z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji. 

K_U35 

M2_U04 

M2_U06 

M2_U07 

P_U24 
Potrafi posługiwać się systemem informatycznym  

w laboratorium. 
K_U36 

M2_U02 

M2_U06 

P_U25 
Potrafi przewidzieć wpływ przebiegu choroby i określonego 

postępowania na wyniki badań laboratoryjnych. 
K_U37 M2_U03 

P_U26 
potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań 

badawczych 
K_U38 M2_U08 
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P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

P_K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania 
K_K03 

M2_K03 

M2_K05 

P_K04 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  

z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. 
K_K04 

M2_K03 

M2_K07 

M2_K08 

P_K05 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia  

i współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

P_K06 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z opiekunem z ramienia Jednostki:    

udział w praktyce 30 x 8 h 240 h 

Godziny kontaktowe z opiekunem z ramienia Uczelni   

Udział w konsultacjach związanych z praktyką 3 x 1 h 3 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do praktyki 30 x 0,5 h 15 h 

Opracowanie dziennika przebiegu praktyki zawodowej  30 x 10 min. 5 h 

Łączny nakład pracy studenta  263 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału opiekuna 243 5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
263 6 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01- P_W03 

P_U01- P_U25 

P_K01- P_K05 

Konsultacje z opiekunem z ramienia 

Jednostki; obserwacja pracy studenta  

i współpracy z innymi pracownikami 

laboratorium oraz kontrola prowadzenia 

Dziennika praktyk przez opiekuna z ramienia 

Jednostki. 

Opinia opiekuna z ramienia Jednostki 

zamieszczona w Dzienniku praktyk. 

P_W01-P_W03 

P_U01- P_U25 

P_K01-P_K05 

Konsultacje z opiekunem z ramienia 

Jednostki. 

Sprawdzenie i ocena Dziennika praktyk oraz 

kolokwium ustne przeprowadzone przez 

opiekuna z ramienia Uczelni. 

Data 

opracowania 

programu 

02.06.2015. Program opracował dr Anna Paszel-Jaworska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 
modułu 

Diagnostyka 

laboratoryjna 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 
MK_37 Punkty ECTS 8 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Diagnostyki 

Laboratoryjnej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, e-mail, nr tel. 

służbowego)                  

dr n.biol. Anna Thielemann 
email:diagnostyka@poczta.fm 

tel. 61 854 90 33 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 
IX 

Forma zajęć  

i liczba godzin 
wykłady 

30 
ćwiczenia 

60 
seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu patofizjologii człowieka. Znajomość rutynowych badań 

laboratoryjnych wykorzystywanych w diagnostyce różnych stanów chorobowych; 
przedmioty, które należy wcześniej zaliczyć – ogólna analityka i techniki pobierania materiału, 

biochemia, patofizjologia, biochemia kliniczna, chemia kliniczna. 

Cel kształcenia 
Zdobycie wiedzy w zakresie patobiochemii rozwoju chorób wewnętrznych i umiejętności 

doboru optymalnego panelu badań diagnostycznych, interpretacji wyników oraz posługiwania 

się algorytmami postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych. 

Treści 

programowe  

Wykłady  
Zagadnienia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej zaburzeń przemiany lipidowej, zawału 

mięśnia sercowego, zaburzeń wodno – elektrolitowych, zaburzeń równowagi kwasowo – 

zasadowej, chorób trzustki, żółtaczki hemolitycznej i zaporowej, wirusowego zapalenia 

wątroby, zaburzeń przemiany węglowodanowej oraz chorób nowotworowych  

i endokrynologii. 
Ćwiczenia  
Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych chorób metabolicznych. Rola badań laboratoryjnych  

w diagnostyce różnicowej wstrząsu oraz laboratoryjne różnicowanie drgawek. Diagnostyka 

laboratoryjna porfirii. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych wykonywanych 

 u noworodków, u kobiet  w okresie  ciąży  oraz u  pacjentów w wieku starszym. Diagnostyka 

laboratoryjna osteoporozy. Metody badawcze w biochemicznej diagnostyce medycznej.  

Diagnostyka laboratoryjna zespołu złego wchłaniania. Diagnostyka laboratoryjna skaz 

krwotocznych.  Diagnostyka laboratoryjna chorób alergicznych.  Badanie laboratoryjne płynu 

stawowego.  Diagnostyka laboratoryjna kiły i HIV.  Diagnostyka laboratoryjna grzybic. 

Formy  
i metody 

dydaktyczne 

Wykłady – różne formy prezentacji z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego, wizualizera 

i rzutnika pisma.   
Ćwiczenia – prezentacje multimedialne, przedstawianie przypadków klinicznych do 

interpretacji, dyskusja. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Wykłady – uzyskanie pozytywnej oceny z testowego sprawdzianu końcowego 
Ćwiczenia – uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego na każdym ćwiczeniu. 

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. 

Literatura 

podstawowa 

Kopczyński Z. Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2014. 
Dembińska A, Naskalski J. W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. 

Elsevier Urban & Partner Wrocław 2010 

Kokot F. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. PZWL, Warszawa 1990. 

 

Literatura 

uzupełniająca 
Angielski S., Dominiczak M.H., Jakubowski Z.: Biochemia kliniczna. Wyd. Perseusz Sopot 

2000 
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 Brunzel N.A.(red.pol.) Kemona H., Mantur M., Diagnostyka laboratoryjna. Elsevier 

Urban&Partner 2010 

Tomaszewski. J.: Diagnostyka Laboratoryjna. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL 

Warszawa 2001 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 
(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Rozumie funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego, 

pokarmowego, krwionośnego, moczowego, odpornościowego 

i nerwowego oraz powstawanie i znaczenie płynów 

ustrojowych, wydzielin i wydalin. 

K_W03 
M2_W02 
M2_W01 

P_W02 
Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych oraz metody ich oceny. 
K_W05 M2_W03 

P_W03 
Rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych oraz 

metod pomiarowych stosowanych w diagnostyce 

laboratoryjnej. 
K_W08 

M2_W01 
M2_W07 

P_W04 

Zna podstawy metodyczne metod analitycznych (w tym: 

rozdzielczych, fotometrycznych, spektrometrycznych, 

elektrochemicznych, immunochemicznych, analizy enzymów  

i substratów, kwasów nukleinowych) i ich zastosowanie  

w medycynie laboratoryjnej. 

K_W11 
M2_W03 
M2_W07 

P_W05 
Rozumie związek między nieprawidłowościami 

morfologicznymi a funkcją zmienionych narządów  

i układów, objawami klinicznymi i strategią diagnostyczną. 
K_W18 

M2_W03 
M2_W02 

P_W06 

Zna podstawowe problemy przedlaboratoryjnej  

i polaboratoryjnej fazy wykonywania badań (w tym: czynniki 

pozaanalityczne wpływające na wiarygodność wyników 

badań laboratoryjnych, współpraca z personelem medycznym, 

potrzeby zleceniodawcy). 

K_W19 

M2_W03 
M2_W09 

M2_W10 

 

P_W07 

Zna rolę badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, 

monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń 

narządowych i układowych oraz kryteria doboru tych badań i 

zasady wykonywania. 

K_W20 M2_W03 

P_W8 
Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej 

 w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy 

specjalistyczne. 
K_W21 M2_W03 

P_W9 
Zna kliniczne aspekty zaburzeń metabolicznych oraz metody 

laboratoryjnej oceny procesów metabolicznych w aspekcie 

mechanizmów rozwoju i przebiegu choroby. 
K_W23 

M2_W03 
M2_W07 
M2_W01 

P_W10 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty prób czynnościowych  

i metod oznaczeń biochemicznych oraz ich znaczenie dla 

rozpoznawania, diagnostyki różnicowej, monitorowania 

przebiegu choroby i oceny efektów leczenia w różnych 

stanach klinicznych. 

K_W24 
M2_W03 
M2_W07 

P_W11 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych 

 i zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych  

i jakościowych laboratoryjnych parametrów 

koagulologicznych, ich znaczenie dla określania przyczyny 

lub ryzyka niedokrzepliwości i nadkrzepliwości oraz oceny 

efektywności leczenia. 

K_W27 
M2_W03 
M2_W07 

P_W12 
Zna patogenezę, patomechanizm, epidemiologię, główne 

objawy kliniczne, metody diagnostyki i zasady leczenia 
K_W30 

M2_W03 
M2_W07 
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najważniejszych chorób wywołanych przez bakterie, grzyby 

 i wirusy. 

P_W13 
Zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych w 

celu różnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych. 
K_W41 M2_W03 

P_W14 
Zna zasady doboru, wykonywania i organizacji badań 

przesiewowych w profilaktyce i leczeniu. 
K_W46 

M2_W08 
M2_W09 

P_U01 
Potrafi wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ 

czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku badania 

laboratoryjnego (w tym konieczność powtórzenia badania). 
K_U01 

M2_U01 
M2_U03 

M2_U04 

M2_U07 

P_U02 

Potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych  

(z uwzględnieniem wieku, płci, stylu życia, wartości 

decyzyjnych) oraz oceniać dynamikę zmian parametrów 

laboratoryjnych. 

K_U08 
M2_U06 
M2_U13 

P_U03 
Umie określić przydatność diagnostyczną badania 

laboratoryjnego. 
K_U09 

M2_U05 
M2_U06 

M2_U08 

P_U04 
Potrafi ocenić wyniki badań biochemicznych w odniesieniu do 

określonej patologii lub jednostki chorobowej. 
K_U14 

M2_U04 
M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U05 
Potrafi interpretować wyniki badań koagulologicznych  

w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki 

chorobowej. 
K_U19 

M2_U04 
M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U06 

Potrafi proponować profile, schematy i algorytmy 

postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych 

zgodne z zasadami etyki zawodowej, wymogami dobrej 

praktyki laboratoryjnej i medycyny laboratoryjnej opartej na 

dowodach naukowych. 

K_U29 

M2_U04 
M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U07 
Potrafi ocenić spójność zbiorczych wyników badań z zakresu 

medycyny laboratoryjnej w odniesieniu do określonej 

patologii lub jednostki chorobowej. 
K_U31 

M2_U04 
M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U08 
Potrafi przewidzieć wpływ przebiegu choroby i określonego 

postępowania na wyniki badań laboratoryjnych. 
K_U37 M2_U03 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 
M2_K02 

P_K02 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 
M2_K01 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim  

udział w wykładach 15 x 2 h 30 h 

udział w ćwiczeniach  
7 x 6 h 
6 x 3 h 

60 h 

Samodzielna praca studenta    
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przygotowanie do ćwiczeń  13 x 5 h 65 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 30 h 30 h 

Łączny nakład pracy studenta  185 h 

 
Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  90 h 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
125 h 5 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W14 
Sprawdzanie ustne wiedzy studenta w trakcie 

zajęć, ocena wykorzystania wiedzy w interpretacji 

przypadków klinicznych. 

Sprawdzian testowy podsumowujący 

każde ćwiczenie. 
Egzamin końcowy zaliczający 

przedmiot. 

P_U01-P_U08 
Ocena interpretacji przypadków klinicznych oraz 

umiejętności wyciągania prawidłowych 

wniosków. 

Egzamin końcowy podsumowujący 

przedmiot. 

P_K01-P_K02 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Egzamin końcowy podsumowujący 

przedmiot. 

Data 

opracowania 

programu 
9.11.2012 Program opracował Mgr Lena Kęsy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 

 

Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Etyka zawodowa 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_29 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Zakład Zdrowia 

Publicznego 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

dr Leszek Bartkowiak 
email: lestek54@interia.pl 

tel. 660082192 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

IX 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Student posiada wiadomości z zakresu propedeutyki farmacji i potrafi korzystać  

z literatury naukowej. 

Cel kształcenia 

Poznanie problemów etyki współczesnej, 

Poznanie funkcji i celów etyki zawodowej, 

Poznanie Kodeksu etycznego i zasad etyki diagnosty laboratoryjnego, 

Umiejętność podejmowania dyskusji w zakresie problematyki etycznej, 

Umiejętność rozwiązywania etycznych problemów etyki zawodowej. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Zagadnienia terminologiczne. Etyka a moralność. Podziały etyki. Etyka zawodowa. 

Stanowiska, uzasadnienia i argumentacja etyczna. Dylemat a konfliky etyczne. 

System moralny: oceny, normy, wartości i sankcje etyczne (moralne). 

Etyka ogólna a etyki szczegółowe – etyki zawodowe. Specyfika zawodów medycznych. 

Zawody kodeksów medycznych. Funkcje etyki zawodowej – budowa kodeksu etycznego. 

Kodeks etyki diagnosty laboratoryjnego. Rola kodeksu w rozwiązywaniu konfliktów 

moralnych.  

Odpowiedzialność etyczna. Przyszłość etyki zawodów medycznych. Dwa modele: etyka 

kodeksowa i etyka filozoficzna. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykład konwersacyjny. Dyskusja. Analiza przypadków. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie bez oceny. Bieżąca ocena studenta i kolokwium końcowe. 

Literatura 

podstawowa 

T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, Książka I Wiedza, Warszawa 1996. 

A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, 

V.J. Bourke, Historia etyki, Wydawnictwo Krupski i Ska, 1994. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, prawne, 

organizacyjne i etyczne uwarunkowania czynności 

diagnostyki laboratoryjnej oraz wymagania dotyczące 

K_W17 

M2_W08 

M2_W09 

M2_W10 

mailto:lestek54@interia.pl


199 

 

organizacji medycznego laboratorium diagnostycznego na 

różnych szczeblach ochrony zdrowia. 

M2_W11 

M2_W12 

P_W02 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność 

zarządzania zasobami własności intelektualnej. 

K_W47 
M2_W11 

M2_W12 

P_U01 

Potrafi proponować profile, schematy i algorytmy 

postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych 

zgodne z zasadami etyki zawodowej, wymogami dobrej 

praktyki laboratoryjnej i medycyny laboratoryjnej opartej na 

dowodach naukowych. 

K_U29 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_K01 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  

z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. 
K_K04 

M2_K03 

M2_K07 

M2_K08 

P_K02 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  15 x 1 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  15 x  1h 15 h 

przygotowanie do kolokwiów   5 x 1 h 5 h 

Łączny nakład pracy studenta  35 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium. 

P_W02 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium. 

P_U01 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.  

P_K01 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.  

P_K02 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.  

Data 

opracowania 

programu 

2012-11-10 Program opracował dr Leszek Bartkowiak 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 
modułu 

Organizacja 

medycznych 

laboratoriów 

diagnostycznych 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 
MK_30 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 
Katedra i Zakład 

Diagnostyki Laboratoryjnej  

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

prof. dr hab.  
Zygmunt Kopczyński  

email: diagnostyka@poczta.fm                     

061 854 90 33 
Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 
IX 

Forma zajęć  

i liczba godzin 
wykłady 

- 
ćwiczenia 

- 
seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Znajomość funkcjonowania pracowni medycznego laboratorium diagnostycznego. 

Cel kształcenia 

Opanowanie wiedzy z zakresu organizacji, struktury i zasad funkcjonowania medycznych 

laboratoriów diagnostycznych oraz określania kwalifikacji personelu, zakresu badań, zasad 

tworzenia dokumentacji i stosowania kontroli jakości wyników laboratoryjnych, 

bezpieczeństwa pracy i dobrej praktyki laboratoryjnej. 

Treści 

programowe 

Seminaria 
Organizacja medycznego laboratorium diagnostycznego. Podstawy prawne funkcjonowania 

medycznego laboratorium diagnostycznego. Wymagania lokalowe. Wyposażenie 

laboratorium. Wymagania wobec personelu i kierownictwa laboratorium. Wymagania 

dotyczące jakości i kompetencji medycznego laboratorium diagnostycznego. Zarządzanie 

medycznym laboratorium diagnostycznym. Zarządzanie zespołem. Zarządzanie procesem 

świadczenia laboratoryjnego na etapie przedanalitycznym, analitycznym i poanalitycznym. 

Zarządzanie niezgodnościami. Podstawy zarządzania strategicznego. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Seminaria - różne formy prezentacji: rzutnik multimedialny, wizualizer i rzutnik pisma; 

dyskusja. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 
Forma zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczeniowego kolokwium w formie testu.    
 

Literatura 

podstawowa 

Naskalski J. W. (red.) Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych, druga polska 

edycja z aneksem Klasyfikacja badań laboratoryjnych. Vesalius, Kraków 2008. 
Program Akredytacji Szpitali. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 

Warszawa 1998. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami  

i Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku z późniejszymi zmianami. 

Wytyczne dla medycznych laboratoriów diagnostycznych obowiązujące przy ubieganiu się  

o akredytację. Ministerstwo Zdrowia i Koordynator ds. Organizacji Systemu Jakości  

w Laboratoriach Diagnostycznych. Warszawa 2001. 

Literatura 

uzupełniająca 

Wytyczne dla laboratoriów mikrobiologicznych obowiązujące przy ubieganiu się  

o akredytację. Ministerstwo Zdrowia i Koordynator ds. Organizacji Systemu Jakości  

w Laboratoriach Diagnostycznych. Warszawa 2001. 
Normy międzynarodowe w wersji polskiej PN-EN ISO 17025, PN –EN ISO 15189, Normy 

międzynarodowe w wersji polskiej z rodziny ISO 9000 

mailto:diagnostyka@poczta.fm
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 
(symbol) 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, prawne, 

organizacyjne i etyczne uwarunkowania czynności 

diagnostyki laboratoryjnej oraz wymagania dotyczące 

organizacji medycznego laboratorium diagnostycznego na 

różnych szczeblach ochrony zdrowia. 

K_W17 

M2_W08 
M2_W09 
M2_W10 
M2_W11 
M2_W12 

P_U01 
Potrafi prowadzić i dokumentować wewnątrzlaboratoryjną  

i zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości. 
K_U34 

M2_U03 
M2_U05 
M2_U08 

P_K01 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania. 
K_K03 

M2_K03 
M2_K05 

P_K02 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  

z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. 
K_K04 

M2_K03 
M2_K07 
M2_K08 

P_K03 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K-K02 
M2_K04 
M2_K06 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  5 x 3 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  5 x 1 h 5 h 

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 1 x 10 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  30 h 

 
Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
- - 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W02 
Ocena zdolności prowadzenia dyskusji 

 i formowania wniosków. 
 

P_U01 
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć, ocena 

zdolności prowadzenia dyskusji. 
 

P_K01-P_K03 
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć, ocena 

zdolności do samodzielnego  formułowania 

wniosków. 

Kolokwium zaliczeniowe w formie 

testu. 

Data 

opracowania 

programu 
26.02.2015 Program opracował Dr n.biol.Anna Thielemann 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 
modułu 

Praktyczna nauka 

zawodu 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 
MK_49 

Punkty 

ECTS 
6 

Jednostka 

realizująca 
Katedra i Zakład 

Diagnostyki Laboratoryjnej  

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

dr n.biol.  
Anna Thielemann 

email: diagnostyka@poczta.fm                     

tel. 61 854 90 33  
Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 
IX 

Forma zajęć  

i liczba godzin 
wykłady 

- 
ćwiczenia 

90 
seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i obsługa aparatury pomiarowo-

badawczej;  
Przedmioty, które należy wcześniej zaliczyć – analiza instrumentalna, biochemia, biologia 

molekularna, biochemia kliniczna, histologia, fizjologia, patofizjologia, analityka ogólna 

i techniki pobierania materiału do badań, mikrobiologia, hematologia laboratoryjna, serologia 

grup krwi i transfuzjologia, farmakokinetyka z elementami terapii monitorowanej. 

Cel kształcenia 

Nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do prowadzenia badań laboratoryjnych  

w zakresie diagnostyki biochemicznej, hematologicznej i analityki ogólnej. Dobór 

optymalnego panelu badań laboratoryjnych i interpretacja wyników. Umiejętność rejestracji 

zleceń i ich dokumentacji, dystrybucji materiału biologicznego i wyników badań. Umiejętność 

posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, obsługa analizatorów biochemicznych, 

immunochemicznych i hematologicznych. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia 
Organizacja i zarządzanie  czynnościami wykonywanymi w Pracowni Analityki Ogólnej. 

Ocena właściwości fizykochemicznych i osadu moczu oraz ocena parametrów biochemicznych 

przydatnych w diagnostyce wybranych schorzeń układu moczowego, interpretacja wyników 

badań, analiza przypadków. Obsługa i  użytkowanie analizatorów do oznaczania elektrolitów i 

parametrów równowagi kwasowo-zasadowej.  Oznaczanie parametrów gospodarki równowagi 

kwasowo-zasadowej  i elektrolitów. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych. 

Organizacja i zarządzanie czynnościami wykonywanymi w Pracowni Biochemii. Obsługa i 

użytkowanie analizatora biochemicznego. Oznaczanie parametrów laboratoryjnych 

przydatnych w diagnostyce w miażdżycy, interpretacja wyników badań, analiza przypadków. 
 Wykonywanie badań przydatnych w diagnozowaniu i monitorowaniu wybranych schorzeń 

układu sercowo-naczyniowego, analiza przypadków, obsługa aparatów pomiarowo-

badawczych.                                                                                                                                       

Oznaczanie parametrów laboratoryjnych przydatnych do monitorowania chorych na cukrzycę, 

interpretacja wyników badań, obsługa analizatora do oznaczania stężenia glukozy, analiza 

przypadków. Organizacja i zarządzanie czynnościami wykonywanymi w Pracowni 

Immunochemii,  oznaczanie markerów nowotworowych przydatnych we wczesnej diagnostyce 

choroby nowotworowej, analiza przypadków. Wykonywanie badań laboratoryjnych 

przydatnych z zakresu tyreologii, interpretacja wyników badań, analiza przypadków. 

Oznaczanie parametrów gospodarki żelaza, interpretacja wyników, analiza przypadków. 

Interpretacja wyników badań w nagłych przypadkach i u chorych w stanie krytycznym, analiza 

przypadków. Wykonywanie badań pilnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Odrębności diagnostyczne związane z wykonywaniem badań u pacjentów chorych na 

schorzenia układu krwiotwórczego. Doskonalenie technik wykonywania badań 

mailto:diagnostyka@poczta.fm
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hematologicznych, analiza przypadków. Organizacja i zarządzanie czynnościami 

wykonywanymi w Pracowni Hematologii. 
Organizacja i zarządzanie czynnościami wykonywanymi w Pracowni Koagulologii. 

Wykonywanie badań i  interpretacja wyników laboratoryjnych z zakresu wybranych  zaburzeń 

układu krzepnięcia i fibrynolizy,  analiza przypadków. Organizacja i zarządzanie czynnościami 

laboratoryjnymi wykonywanymi w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej. Udział  Pracowni 

Serologii Transfuzjologicznej w opiece nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym.  

Odrębności diagnostyczne u chorych w okresie okołooperacyjnym, analiza przypadków.  

Zarządzanie czynnościami laboratoryjnymi w laboratorium mikrobiologicznym.  Standardy 

jakości w laboratorium mikrobiologicznym. Laboratoryjne monitorowanie leków.                                                                                                                                                                                                                                                  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Praktyczne wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie analityki ogólnej, hematologii, 

koagulologii, biochemii i immunochemii, serologii transfuzjologicznej, monitorowania 

stężenia leków. Interpretacja uzyskanych wyników badań, analiza przypadków klinicznych i 

dyskusja. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Pozytywna ocenia z odpowiedzi ustnych, aktywności na zajęciach i interpretacji wyników 

badań- na każdych zajęciach.  
Pozytywna ocena z egzaminu praktycznego 

Literatura 

podstawowa 

Kopczyński Z. (redaktor) Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, 

wydawnictwo naukowe uniwersytetu medycznego w Poznaniu, Poznań 2014. 
Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W. : Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii 

klinicznej. Wydanie poprawione i uzupełnione. Urban Partner Wrocław 2002 
Tomaszewski J.J.: Diagnostyka laboratoryjna.  Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL. 

Warszawa 2001 
Angielski S., Dominiczak M.H., Jakubowski Z.: Biochemia kliniczna. Wyd. Perseusz Sopot 

2000 

Literatura 

uzupełniająca 

Diagnostyka laboratoryjna. Kwartalnik, Czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo 

Diagnostyki Laboratoryjnej  
Kokot F., Kokot S.: Badania laboratoryjne. Zakres norm i interpretacja. PZWL 2002 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 
(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

 Rozumie funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego, 

pokarmowego,krwionośnego, moczowego, odpornościowego  

i nerwowego oraz powstawanie i znaczenie płynów 

ustrojowych, wydzielin i wydalin. 

K_W03 M2_W02 

P_W02 

Ma wiedzę o budowie i funkcji węglowodanów, lipidów, 

kwasów nukleinowych, peptydów i białek oraz procesach 

metabolicznych na poziomie molekularnym, komórkowym, 

narządowym i ustrojowym; zna metody oceny procesów 

biochemicznych i przemian metabolicznych w warunkach 

fizjologicznych i patologicznych. 

K_W06 M2_W01 

P_W03 
Rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych oraz 

metod pomiarowych stosowanych w diagnostyce 

laboratoryjnej. 
K_W08 

M2_W01 
M2_W07 

P_W04 
Rozumie mechanizmy przemian chemicznych oraz relacje 

między zjawiskami i parametrami fizykochemicznymi  

w aspekcie metod analitycznych. 
K_W10 M2_W01 

P_W05 

Zna podstawy metodyczne metod analitycznych (w tym: 

rozdzielczych, fotometrycznych, spektrometrycznych, 

elektrochemicznych, immunochemicznych, analizy enzymów  

i substratów, kwasów nukleinowych) i ich zastosowanie  

w medycynie laboratoryjnej. 

K_W11 
M2_W03 
M2_W07 
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P_W06 
Zna definicje i metody oceny precyzji, dokładności, 

swoistości, czułości, czułości funkcjonalnej i liniowości metod 

analitycznych oraz zasady kontroli ich jakości. 
K_W12 

M2_W05 
M2_W07 

P_W07 
Rozumie pojęcie metody definitywnej, referencyjnej  

i wpływu czynników interferujących. 
K_W13 

M2_W04 
M2_W07 
M2_W08 

P_W08 
Rozumie zasady funkcjonowania aparatury stosowanej  

w medycynie laboratoryjnej. 
K_W16 M2_W07 

P_W09 

Zna podstawowe problemy przedlaboratoryjnej  

i polaboratoryjnej fazy wykonywania badań (w tym: czynniki 

pozaanalityczne wpływające na wiarygodność wyników 

badań laboratoryjnych, współpraca z personelem medycznym, 

potrzeby zleceniodawcy). 

K_W19 
M2_W03 
M2_W09 
M2_W10 

P_W010 

Zna rolę badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, 

monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń 

narządowych i układowych oraz kryteria doboru tych badań  

i zasady wykonywania. 

K_W20 M2_W03 

P_W011 

Zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, zasady 

i metodykę pobierania, transportu, przechowywania  

i przygotowania go do analizy (w tym: miejsce i czas pobrania, 

wpływ czynników interferujących, dobór antykoagulantów, 

utrwalaczy i podłoża transportowego, temperatury). 

K_W22 
M2_W03 
M2_W07 

P_W012 
Zna kliniczne aspekty zaburzeń metabolicznych oraz metody 

laboratoryjnej oceny procesów metabolicznych w aspekcie 

mechanizmów rozwoju i przebiegu choroby. 
K_W23 

M2_W03 
M2_W07 
M2_W01 

P_W013 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty prób czynnościowych  

i metod oznaczeń biochemicznych oraz ich znaczenie dla 

rozpoznawania, diagnostyki różnicowej, monitorowania 

przebiegu choroby i oceny efektów leczenia w różnych 

stanach klinicznych. 

K_W24 
M2_W03 
M2_W07 

P_W014 

Zna kliniczne aspekty zaburzeń hematopoezy i hemostazy 

oraz metody ich laboratoryjnej oceny na podstawie badań krwi 

obwodowej i szpiku kostnego w aspekcie zmian 

morfologicznych i czynnościowych oraz mechanizmów 

rozwoju choroby. 

K_W25 
M2_W03 
M2_W07 

P_W015 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych  

i zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych  

i jakościowych laboratoryjnych parametrów 

hematologicznych oraz ich znaczenie dla rozpoznawania, 

diagnostyki różnicowej, prognozowania oraz oceny 

efektywności leczenia (w tym: niedokrwistości, chorób 

hematoonkologicznych, mielodysplazji, zaburzeń układu 

chłonnego). 

K_W26 
M2_W03 
M2_W07 

P_W016 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych  

i zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych 

i jakościowych laboratoryjnych parametrów 
koagulologicznych, ich znaczenie dla określania przyczyny 

lub ryzyka niedokrzepliwości i nadkrzepliwości oraz oceny 

efektywności leczenia. 

K_W27 
M2_W03 
M2_W07 

P_W017 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty diagnostyki 

mikrobiologicznej oraz jej znaczenie dla rozpoznawania 

zakażeń, prognozowania przebiegu oraz oceny 

lekowrażliwości. 

K_W31 
M2_W03 
M2_W07 
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P_W018 

Zna immunologiczne aspekty transplantacji  

i krwiolecznictwa 
zna metody diagnostyki serologicznej układów grupowych 

krwi oraz diagnostykę powikłań poprzetoczeniowych  

i konfliktów serologicznych. 

K_W37 
M2_W03 
M2_W03 
M2_W07 

P_W019 
Zna statystyczne podstawy walidacji metod analitycznych  

i analizy wyników badań laboratoryjnych, metody 

opracowania wyników i oceny ich wartości diagnostycznej. 
K_W40 M2_W03 

P_W020 
Zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych w 

celu różnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych. 
K_W41 M2_W03 

P_W021 

Zna elementy diagnostycznej charakterystyki badania (czułość  

i swoistość diagnostyczną, wartości predykcyjn 

 i wskaźniki prawdopodobieństw, zasady doboru wartości 

odcięcia itd.). 

K_W42 M2_W03 

P_W022 
Zna systemy jakości medycznych laboratoriów 

diagnostycznych oraz zasady ich akredytacji i certyfikacji. 
K_W43 

M2_W08 
M2_W09 
M2_W11 
M2_W12 

P_W023 
Zna zasady komputeryzacji laboratorium i działania systemu 

informatycznego w laboratorium. 
K_W44 

M2_W08 
M2_W09 
M2_W11 
M2_W12 

P_W024 
Zna zasady wykonywania badań laboratoryjnych w miejscu 

opieki nad chorym (POCT) oraz w warunkach samokontroli. 
K_W45 

M2_W08 
M2_W09 

P_U01 
Potrafi wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ 

czynników  przedlaboratoryjnych na jakość wyniku badania 

laboratoryjnego (w tym konieczność powtórzenia badania). 
K_U01 

M2_U01 
M2_U03 
M2_U04 
M2_U07 

P_U02 
Potrafi przekazywać informacje o wyniku badania 

laboratoryjnego bez ingerencji w kompetencje lekarza. 
K_U02 M2_U01 

P_U03 Potrafi pouczyć pacjenta przed pobraniem materiału do badań. K_U03 
M2_U03 
M2_U04 
M2_U05 

P_U04 
Potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami, 

innymi pracownikami ochrony zdrowia i odbiorcami 

wyników. 
K_U04 

M2_U01 
M2_U03 
M2_U04 
M2_U09 

P_U05 
Potrafi pobierać materiał do badań, ocenić jego przydatność, 

przechowywać i przygotowywać do analizy. 
K_U05 

M2_U01 
M2_U06 

P_U06 
Umie dobrać optymalne metody analityczne i ocenić 

wiarygodność wyników tych analiz. 
K_U06 

M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U07 
Potrafi stosować instrumentalne metody analityczne  

w medycznej diagnostyce laboratoryjnej. 
K_U07 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U11 

P_U08 

Potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych  

(z uwzględnieniem wieku, płci, stylu życia, wartości 

decyzyjnych) oraz oceniać dynamikę zmian parametrów, 

laboratoryjnych. 

K_U08 
M2_U06 
M2_U13 

P_U09 
Umie określić przydatność diagnostyczną badania 

laboratoryjnego. 
K_U09 

M2_U05 
M2_U06 
M2_U08 
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P_U10 
Potrafi posługiwać się zautomatyzowaną aparaturą pomiarową 

stosowaną we współczesnej laboratoryjnej diagnostyce 

medycznej i pomocniczym sprzętem laboratoryjnym. 
K_U10 

M2_U02 
M2_U10 

P_ U11 
Potrafi kalibrować sprzęt pomiarowy, ocenić jakość 

analityczną oraz profesjonalnie opracować i interpretować 

wyniki analiz przydatnych w diagnostyce laboratoryjnej. 
K_U11 

M2_U02 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U12 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań 

biochemicznych (w tym: elektrolitów, pierwiastków 

śladowych, równowagi kwasowo-zasadowej, CO-oksymetrii, 

węglowodanów, wskaźników glikacji białek, bilirubiny i jej 

frakcji, związków azotowych oraz cystatyny i NGAL  

w ocenie funkcji nerek, białka całkowitego, proteinogramu, 

immunoglobulin i białek specyficznych, w tym białek ostrej 

fazy oraz markerów niedokrwienia i martwicy mięśnia 

sercowego, wskaźników zasobów żelaza, badań 

toksykologicznych, hormonów, lipidów, enzymów 

 i markerów nowotworowych). 

K_U13 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U13 
Potrafi ocenić wyniki badań biochemicznych w odniesieniu do 

określonej patologii lub jednostki chorobowej. 
 

K_U14 

M2_U04 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U14 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań 

hematologicznych– manualnych i zautomatyzowanych  

(w tym: OB, stężenia hemoglobiny, hematokrytu, liczby 

erytrocytów, retykulocytów, leukocytów, płytek krwi,  

wskaźników czerwonokrwinkowych, retykulocytarnych 

 i płytkowych) oraz ocenić je w odniesieniu do określonej 

patologii lub jednostki chorobowej. 

K_U15 

M2_U02 
M2_U04 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U15 

Potrafi prawidłowo oceniać preparat mikroskopowy z krwi 

obwodowej zdrowego noworodka oraz osoby dorosłej,  

a także w: niedokrwistościach (z niedoboru żelaza, 

hemolitycznych, megaloblastycznych), infekcjach, 

eozynofilii, ostrej i przewlekłej białaczce szpikowej  

i limfocytowej oraz szpiczaku plazmocytowym. 

K_U16 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U16 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań 

koagulologicznych – manualnych i zautomatyzowanych  

(w tym: PT, APTT, TT, czasu fibrynolizy, rekalcynacji, 

stężenia fibrynogenu, D-Dimeru, AT, retrakcji skrzepu). 

K_U18 

M2_U02 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U17 

Potrafi interpretować wyniki badań koagulologicznych  

w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki 

chorobowej. 
 

K_U19 

M2_U04 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U018 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki ilościowych 

 i jakościowych badań płynów ustrojowych, wydalin  

i wydzielin (w tym: moczu, kału (na obecność krwi utajonej, 

resztek pokarmowych, płynu mózgowo-rdzeniowego, 

stawowego, wysięków, przesięków, treści żołądkowej  

i dwunastniczej,) oraz ocenić wyniki tych badań  

w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki 

chorobowej. 

K_U20 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U04 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 
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P_U19 
Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki oznaczeń antygenów  

i przeciwciał układów grupowych krwi oraz próby krzyżowej. 
K_U26 

M2_U02 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U20 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań 

mikrobiologicznych (w tym: dobór materiału badanego, 

pobranie  i opracowanie, posiewy, barwienia, ocena wzrostu  

i preparatów, antybiogram) oraz ocenić uzyskane wyniki w 

odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowej. 

K_U21 

M2_U02 
M2_U04 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U21 
Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki monitorowania stężenia 

leków w materiale biologicznym. 
K_U27 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U022 

Potrafi proponować profile, schematy i algorytmy 

postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych 

zgodne z zasadami etyki zawodowej, wymogami dobrej 

praktyki laboratoryjnej i medycyny laboratoryjnej opartej na 

dowodach naukowych. 

K_U29 

M2_U04 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U23 

Umie optymalizować ofertę badań laboratoryjnych przydatną 

lekarzowi w stawianiu właściwej diagnozy oraz zaplanować 

strategię poszerzenia diagnostyki o testy potwierdzające  

i specjalistyczne – zgodnie z postępem wiedzy oraz 

rachunkiem ekonomicznym. 

K_U30 

M2_U03 
M2_U04 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U24 
Potrafi ocenić spójność zbiorczych wyników badań z zakresu 

medycyny laboratoryjnej w odniesieniu do określonej 

patologii lub jednostki chorobowej. 
K_U31 

M2_U04 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U25 
Potrafi prowadzić i dokumentować wewnątrzlaboratoryjną  

i zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości. 
K_U34 

M2_U03 
M2_U05 
M2_U08 

P_U26 
Potrafi rozwiązywać problemy diagnostyczne w różnych 

dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem 

współczesnych źródeł informacji. 
K_U35 

M2_U04 
M2_U06 
M2_U07 

P_U27 
Potrafi posługiwać się systemem informatycznym  

w laboratorium. 
K_U36 

M2_U02 
M2_U06 

P_U28 
Potrafi przewidzieć wpływ przebiegu choroby i określonego 

postępowania na wyniki badań laboratoryjnych. 
K_U37 M2_U03 

P_U29 
Ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej 

dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu 

B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 
K_U41 M2_U15 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 
M2_K02 

P_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 
M2_K06 

P_K03 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  

z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. 
K_K04 

M2_K03 
M2_K07 
M2_K08 
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P_K04 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia  

i współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

P_K05 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach 15 x 6 h 90 h 

Samodzielna praca studenta   

przygotowanie do ćwiczeń 15 x 3 h 45 h 

przygotowanie do egzaminu 1 x  30 h 30 h 

Łączny nakład pracy studenta  165 h 

 
Wskaźniki 

ilościowe 

 

 
Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  
90 h 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
135 h 5 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01- P_W24 
Sprawdzenie wiedzy na każdym ćwiczeniu oraz 

ocena umiejętności prowadzenia dyskusji  

i formowania wniosków. 

Zaliczenie praktyczne każdego ćwiczenia. 
Egzamin praktyczny. 

P_U01-P_U29 
P_K01-P_K05 

Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć,  
ocena umiejętności interpretowania wyników 

laboratoryjnych oraz prowadzenia dyskusji  

i formowania wniosków. 

Zaliczenie praktyczne każdego ćwiczenia. 
Egzamin praktyczny. 

Data 

opracowania 

programu 
9.11.2012 Program opracował  dr Aleksandra Baszczuk 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Propedeutyka 

medycyny 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_26 
Punkty 

ECTS 
7 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Klinika Chorób 

Wewnętrznych, Zaburzeń 

Metabolicznych  

i Nadciśnienia Tętniczego 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Danuta Pupek-Musialik 
email: dmusial@ump.edu.pl 

tel. 618549379 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

IX 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

15 

ćwiczenia 

50 

seminaria 

25 

Obszar 

kształcenia 
 W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Tematyka omawiana na zajęciach z biochemii klinicznej, chemii klinicznej, diagnostyki 

laboratoryjnej i hematologii laboratoryjnej. 

Cel kształcenia 

Celem zajęć jest nauczenie studentów podstaw diagnostyki medycyny klinicznej,  

w szczególności  chorób wewnętrznych, z uwzględnieniem zasad badania lekarskiego, 

właściwej interpretacji jego odchyleń od normy; znajomości podstawowych badań 

pracownianych i diagnostycznych w chorobach wewnętrznych; znajomości diagnostyki 

ogólnej podstawowych jednostek chorobowych wymienionych w planie zajęć. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Nadciśnienie tętnicze - patogeneza i leczenie. Zakażenia układu moczowego. Kamica nerkowa.  

Zaburzenia układu hemostazy. Astma i POChP. Wirusowe zapalenia wątroby.  Diagnostyka 

 i powikłania cukrzycy. Otyłość - patogeneza, powikłania i diagnostyka. 

Ćwiczenia  

Analiza przypadków klinicznych 

Seminaria 

Wiadomości wstępne: elementy diagnostyki (wywiad, badanie fizykalne, badania pomocnicze 

laboratoryjne). Badania dodatkowe w chorobach wątroby i trzustki. Różnicowanie żółtaczek. 

Badania dodatkowe w rozpoznawaniu schorzeń układu oddechowego (plwocina, płyn z jamy 

opłucnej, próby czynnościowe). Diagnostyka kwasicy i zasadowicy oddechowej  

i metabolicznej. 

Ocena badań laboratoryjnych w ostrych i przewlekłych chorobach nerek (kłębkowe 

 i  odmiedniczkowe zapalenie nerek), zespół nerczycowy, kamica nerkowa. Interpretacja zmian 

w morfologii krwi, rozmazie krwi obwodowej i mielogramie w zakresie układu 

czerwonokrwinkowego. Diagnostyka schorzeń układu białokrwinkowego oraz płytkowego. 

Diagnostyka nadciśnienia tętniczego. Diagnostyka laboratoryjna cukrzycy. Postępowanie  

w hipo- i hiperglikemii. Omdlenie i wstrząs – definicja, przyczyny, postępowanie 

diagnostyczne. Postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Diagnostyka 

dusznicy bolesnej i zawału mięśnia sercowego. Ostra niewydolność krążenia i oddychania – 

przyczyny, diagnostyka. 

Diagnostyka chorób tarczycy. Diagnostyka w r.z.s., toczniu układowym, dnie moczanowej.  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Zajęcia seminaryjne 

Ćwiczenia przy łóżku chorego 

Zajęcia praktyczne  

Omawianie przypadków klinicznych 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ocenianie ciągłe.  

Kolokwium po zakończeniu ćwiczeń (obejmuje materiał omówiony na seminariach i 

ćwiczeniach) 

mailto:magaluczak@wp.pl
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Egzamin końcowy  obejmuje tematykę uwzględnioną na wykładach i ćwiczeniach. Egzamin 

końcowy składa się z dwóch części: egzamin praktyczny (analiza przedstawionych wyników 

badań laboratoryjnych) oraz części pisemnej. 

Studenci mają do wyboru 3 terminy egzaminu – uprzednio z nimi  uzgodnione. 

Literatura 

podstawowa 

 

Szczeklik, Gajewski. Choroby wewnętrzne. Kompendium. Medycyna Praktyczna 2011. 

Pawelski, Maj - Normy i  kliniczna interpretacja badań diagnostycznych w medycynie 

wewnętrznej. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie  do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych w funkcjonowaniu układu krążenia, 

oddechowego, pokarmowego, krwionośnego, moczowego 

i odpornościowego oraz metody ich oceny. 

K_W05 M2_W03 

P_W02 

Zna metody oceny procesów biochemicznych i przemian 

metabolicznych w hiperglikemii, przewlekłej 

niewydolności nerek i zaburzeniach równowagi kwasowo-

zasadowej. 

K_W06 M2_W01 

P_W03 

Rozumie związek między nieprawidłowościami 

morfologicznymi a funkcją zmienionych narządów  

i układów, objawami klinicznymi i strategią diagnostyczną 

w chorobach wewnętrznych. 

K_W18 
M2_W03 

M2_W02 

P_W04 

Zna rolę badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, 

monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń 

narządowych i układowych oraz kryteria doboru tych 

badań i zasady wykonywania. 

K_W20 M2_W03 

P_W05 

Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej  

w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy 

specjalistyczne. 

K_W21 M2_W03 

P_W06 

Zna kliniczne aspekty zaburzeń metabolicznych oraz 

metody laboratoryjnej oceny procesów metabolicznych w 

aspekcie mechanizmów rozwoju i przebiegu otyłości, 

cukrzycy i dyslipidemii. 

K_W23 
M2_W03 

M2_W07 

P_W07 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty prób czynnościowych 

oraz ich znaczenie dla rozpoznawania, diagnostyki 

różnicowej, monitorowania przebiegu choroby i oceny 

efektów leczenia  

w chorobach płuc i układu pokarmowego. 

K_W24 
M2_W03 

M2_W07 

P_W08 

Zna kliniczne aspekty zaburzeń hematopoezy i hemostazy 

oraz metody ich laboratoryjnej oceny na podstawie badań 

krwi obwodowej i szpiku kostnego w aspekcie zmian 

morfologicznych i czynnościowych oraz mechanizmów 

rozwoju choroby. 

K_W25 
M2_W03 

M2_W07 

P_W09 

Zna znaczenie laboratoryjnych parametrów 

hematologicznych dla rozpoznawania, diagnostyki 

różnicowej, prognozowania oraz oceny efektywności 

leczenia chorób układu czerwonokrwinkowego i biało 

krwinkowego. 

 

K_W26 
M2_W03 

M2_W07 

P_W10 

Zna zasady doboru metod oznaczenia laboratoryjnych 

parametrów koagulologicznych, ich znaczenie dla 

określania przyczyny lub ryzyka niedokrzepliwości 

 i nadkrzepliwości oraz oceny efektywności leczenia. 

K_W27 
M2_W03 

M2_W07 
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P_W11 

Zna teoretyczne i praktyczne aspekty znaczenie 

diagnostyczne ilościowego i jakościowego badania moczu 

i  płynu z opłucnej.   

K_W29 
M2_W03 

M2_W07 

P_W12 

Zna patogenezę, patomechanizm, epidemiologię, główne 

objawy kliniczne, metody diagnostyki i zasady leczenia 

najważniejszych chorób wywołanych przez bakterie, 

grzyby i wirusy. 

K_W30 
M2_W03 

M2_W07 

P_W13 

Zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych w 

celu różnicowania stanów fizjologicznych  

i patologicznych w chorobach wewnętrznych. 

 

K_W41 M2_W03 

P_W14 

Zna zasady wykonywania badań laboratoryjnych  

w miejscu opieki nad chorym (POCT) oraz w warunkach 

samokontroli. 

K_W45 
M2_W08 

M2_W09 

P_W15 
Zna zasady doboru, wykonywania i organizacji badań 

przesiewowych w profilaktyce i leczeniu cukrzycy. 
K_W46 

M2_W08 

M2_W09 

P_U01 
Potrafi przekazywać informacje o wyniku badania 

laboratoryjnego bez ingerencji w kompetencje lekarza. 
K_U02 M2_U01 

P_U02 
Potrafi pouczyć pacjenta przed pobraniem materiału do 

badań. 
K_U03 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U05 

P_U03 

Potrafi skutecznie komunikować się ze 

współpracownikami, innymi pracownikami ochrony 

zdrowia i odbiorcami wyników. 

K_U04 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

P_U04 

Potrafi ocenić wyniki badań biochemicznych w odniesieniu 

do podstawowych jednostek chorobowych z zakresu 

chorób wewnętrznych. 

K_U14 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U05 

Potrafi ocenić wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań 

hematologicznych w odniesieniu do niedokrwistości oraz 

zaburzeń układu białokrwinkowego 

K_U15 

M2_U02 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U06 

Potrafi interpretować wyniki badań koagulologicznych  

w odniesieniu do stanów nadkrzepliwości i skaz 

krwotocznych. 

K_U19 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U07 

Potrafi ocenić wyniki laboratoryjnych badań 

mikrobiologicznych w odniesieniu do infekcji dróg 

oddechowych i moczowych. 

K_U21 

M2_U02 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U08 

Potrafi proponować profile, schematy i algorytmy 

postępowania diagnostycznego w różnych stanach 

klinicznych zgodne z zasadami etyki zawodowej, 

wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej i medycyny 

laboratoryjnej opartej na dowodach naukowych. 

K_U29 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U09 
Umie optymalizować ofertę badań laboratoryjnych 

przydatną lekarzowi w stawianiu właściwej diagnozy oraz 
K_U30 

M2_U03 

M2_U04 
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zaplanować strategię poszerzenia diagnostyki o testy 

potwierdzające i specjalistyczne – zgodnie z postępem 

wiedzy oraz rachunkiem ekonomicznym. 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U10 

Potrafi rozwiązywać problemy diagnostyczne w różnych 

dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem 

współczesnych źródeł informacji. 

K_U35 

M2_U04 

M2_U06 

M2_U07 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 5 x 3 h 15 h 

udział w ćwiczeniach  10 x 5 h 50 h 

udział w seminariach  10 x 2,5 h 25 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  10 x 5 h 50 h 

przygotowanie do seminariów  10 x 5 h 50 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5 h 5 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 15 h 15 h 

Łączny nakład pracy studenta  210 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
Liczba godzin Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  90 h 3 

 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
100 h 4 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_U01-03 

P_U08-10 

P_K01-02 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 
Ocena asystenta na zajęciach 

klinicznych . 

P_U04-07 
Ocena zdolności do oceny i analizowania wyników 

badań laboratoryjnych. 
Egzamin praktyczny. 

P_W01-15 Obserwacja bieżąca umiejętności teoretycznych. Egzamin teoretyczny . 

Data 

opracowania 

programu 

08.11.2012 Program opracował dr Maciej Cymerys 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka Medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Propedeutyka 

pediatrii 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_28 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Klinika Gastroenterologii 

Dziecięcej i Chorób 

Metabolicznych 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Jarosław Walkowiak 
e-mail: jarwalk@ump.edu.pl 

tel. 61 8491 432 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

IX 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

10 

seminaria 

5 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

 

Cel kształcenia 

Celem kształcenia jest zapoznanie się z poszczególnymi okresami rozwoju dziecka oraz 

niektórymi problemami chorób z zakresu gastroenterologii, pulmonologii i alergologii, 

nefrologii, diabetologii i endokrynologii oraz onkologii dziecięcej. 

Treści 

programowe 

Seminaria i ćwiczenia  

Gastroenterologia dziecięca. Wprowadzenie w problematykę pediatrii; diagnostyka zaburzeń 

zespołu złego wchłaniania, różnicowanie zapalnych i niezapalnych chorób przewodu 

pokarmowego. 

Pulmonologia i alergologia dziecięca. Najczęstsze ostre i przewlekłe choroby układu 

oddechowego w wieku rozwojowym; astma oskrzelowa, mukowiscydoza, diagnostyka 

różnicowa przewlekłego kaszlu u dzieci. 

Nefrologia dziecięca. Podstawowe badania diagnostyczne i laboratoryjne w chorobach nerek  

u dzieci, ostra i przewlekła niewydolność nerek, zespół nerczycowy. 

Endokrynologia i diabetologia dziecięca. Podstawowe parametry laboratoryjne  

w diagnostyce w cukrzycy i monitorowaniu przebiegu choroby, podstawowe parametry 

laboratoryjne w diagnostyce chorób tarczycy i monitorowaniu przebiegu choroby; 

najważniejsze parametry laboratoryjne i ich interpretacja w chorobach nadnerczy, gonad, 

przysadki, przytarczyc i otyłości; najważniejsze wykładniki laboratoryjne w stanach 

zagrożenia. 

Onkologia dziecięca. Znaczenie badań laboratoryjnych w chorobach nowotworowych  

u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem badań hematologicznych: rozmaz krwi obwodowej, 

ocena rozmazu patologicznego w chwili rozpoznania choroby nowotworowej  

i w trakcie leczenia, pobranie, barwienie podstawowe i dodatkowe szpiku kostnego, ocena 

szpiku kostnego patologicznego głównie w białaczkach w chwili rozpoznania i uzyskania 

remisji hematologicznej; płyn mózgowo-rdzeniowy – ocena rozmazu przy podwyższonej 

cytazie; wybrane badania laboratoryjne krwi i moczu. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Seminaria, ćwiczenia 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Kolokwium w formie sprawdzianu testowego. Ocenianie ciągłe podczas przebiegu zajęć, 

 

Literatura 

podstawowa 

Dobrzańska A., Ryżko J. (red).: Pediatria. Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego 

i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, wyd. II. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 

2014. 

Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. WL PZWL, Warszawa 2009. 

mailto:jarwalk@ump.edu.pl
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Wymienia i opisuje etapy rozwoju fizycznego  

i psychomotorycznego dziecka. 

K_W01 

K_W23 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W03 

M2_W07 

P_W02 Zna podstawowe zasady profilaktyki chorób dzieci.   

P_W03 
Podaje definicję zakażeń szpitalnych u dzieci i metody ich 

kontroli. 
K_W31 

M2_W03 

M2_W07 

P_U01 

Interpretuje wyniki badań laboratoryjnych w zakresie 

gastroenterologii, pulmonologii, endokrynologii, diabetologii  

i onkologii w odniesieniu do wieku dziecka. 

K_U08 

K_U14 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

M2_U13 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  5 x 2 h 10 h 

udział w seminariach  5 x 1 h 5 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  5 x 2 h 10 h 

przygotowanie do seminariów  5 x 1 h 5 h 

Łączny nakład pracy studenta  30 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
20 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 

P_W02 

P_W03 

Ocena przygotowania do prowadzenia dyskusji  

i formowania wniosków. 

Kolokwium w formie sprawdzianu 

testowego. 

P_U01 

Obserwacja czynnego udziału studenta  

w zajęciach, ocena umiejętności interpretowania 

wyników oraz prowadzenia dyskusji i formowania 

wniosków. 

Kolokwium w formie sprawdzianu 

testowego. 

Data 

opracowania 

programu 

15.03.2015 Program opracował Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 
modułu 

Systemy jakości  

i akredytacja 

laboratoriów 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
MK_32 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Diagnostyki 

Laboratoryjnej  

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

prof. dr hab.  
Zygmunt Kopczyński  

email: diagnostyka@poczta.fm                     

tel. 061 854-90-33 
Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 
IX 

Forma zajęć  

i liczba godzin 
wykłady 

- 
ćwiczenia 

- 
seminaria 

20 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania medycznych laboratoriów 

diagnostycznych. 

Cel kształcenia 
Poznanie  zasad akredytacji i certyfikacji medycznych laboratoriów diagnostycznych. 

Zrozumienie problemów funkcjonowania systemu jakości. Opanowanie wiedzy z zakresu 

standardów obowiązujących w  laboratoriach medycznych. 

Treści 

programowe 

Seminaria 
Definicja jakości i jej sfery w świadczeniach laboratoryjnych. System zapewnienia jakości. 

Rodzaje systemów zapewnienia jakości w ochronie zdrowia z uwzględnieniem medycznego 

laboratorium diagnostycznego. System zapewnienia jakości w oparciu  

o normę międzynarodową ISO 15189.Dokumentacja systemu jakości. Ocena  

i monitorowanie wdrożenia systemu zapewnienia jakości w medycznym laboratorium 

diagnostycznym. Akredytacja, podstawy prawne akredytacji. Przebieg procesu akredytacji. 

Analityczne metody stosowane w procesie doskonalenia jakości. Koszty akredytacji. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Seminaria- różne formy prezentacji : multimedialna, za pomocą wizualizera i rzutnika pisma; 

dyskusja. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 
Forma zaliczenia przedmiotu: pozytywna ocena z zaliczeniowego kolokwium w formie testu    

Literatura 

podstawowa 

Program Akredytacji Szpitali. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 

Warszawa 1998. 
Wytyczne dla medycznych laboratoriów diagnostycznych obowiązujące przy ubieganiu się o 

akredytację. Ministerstwo Zdrowia i Koordynator ds. Organizacji Systemu Jakości w 

Laboratoriach Diagnostycznych. Warszawa 2001. 
Wytyczne dla laboratoriów mikrobiologicznych obowiązujące przy ubieganiu się o 

akredytację. Ministerstwo Zdrowia i Koordynator ds. Organizacji Systemu Jakości w 

Laboratoriach Diagnostycznych. Warszawa 2001. 
Literatura 

uzupełniająca 
Normy międzynarodowe w wersji polskiej PN-EN ISO 17025, PN –EN ISO 15189, Normy 

międzynarodowe w wersji polskiej z rodziny ISO 9000 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 
(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne 

związane ze zdrowiem i jego ochroną, w zakresie niezbędnym 

dla medycyny laboratoryjnej. 
K_W17 

M2_W05 
M2_W06 
M2_W08 

mailto:diagnostyka@poczta.fm
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P_W02 
Zna systemy jakości medycznych laboratoriów 

diagnostycznych oraz zasady ich akredytacji i certyfikacji. 
K_W43 

M2_W08 
M2_W09 
M2_W11 
M2_W12 

P_U01 
Potrafi prowadzić i dokumentować wewnątrzlaboratoryjną  

i zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości. 
K_U34 

M2_U03 
M2_U05 
M2_U08 

P_K01 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania. 
K_K03 

M2_K03 
M2_K05 

P_K02 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia  

i współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

P_K03 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 
M2_K06 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  10 x 2 h 20 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  10 x 1 h 10 h 

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego  1 x 15 h 15 h 

Łączny nakład pracy studenta  55 h 

 
Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W02 
Ocena zdolności prowadzenia dyskusji 

 i formowania wniosków. 
 

P_U01 
Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć, 

ocena zdolności prowadzenia dyskusji. 
 

P_K01-P_K03 
Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy. 
Kolokwium zaliczeniowe w formie testu.  

Data 

opracowania 

programu 
26.02.2015 Program opracował Dr n. biol. Anna Thielemann 
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Wydział Farmaceutyczny (175 h ćw. specjalistyczne - 15, 200 h praca -20) 

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

Modułu 

Ćwiczenia 

specjalistyczne  

i metodologia badań 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

MK_36 
Punkty 

ECTS 
35 

Jednostka 

realizująca 
Katedry Wydziału Osoba odpowiedzialna  

kierownicy prac 

magisterskich 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

X 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

375 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Wiedza z zakresu treści podstawowych i kierunkowych. 

Cel kształcenia 
Celem kształcenia jest uzyskanie poszerzonej wiedzy w zakresie wybranych obszarów nauk 

medycznych oraz metod i technik badawczych stosowanych w ramach realizowanego projektu. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia 

Zapoznanie z metodami badawczymi stosowanymi w realizacji projektu, wykonanie projektu, 

analiza i interpretacja wyników. 

Omówienie celu badań, przegląd aktualnego piśmiennictwa, zasad przygotowania pracy 

magisterskiej oraz prezentacja wyników badań. 

Inne - 

Konsultacje z promotorem pracy magisterskiej. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Analiza wyników badań, prezentacje multimedialne. 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy magisterskiej jest wykonanie części 

eksperymentalnej, przygotowanie pracy magisterskiej. Obrona pracy magisterskiej – 

prezentacja celu, wyników i wniosków. Egzamin magisterski. 

Literatura 

podstawowa 
Związana z tematyką pracy magisterskiej. 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Związana z tematyką pracy magisterskiej. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie podstawowych  

i kierunkowych treści nauk medycznych stosowanych  

w diagnostyce laboratoryjnej. 

K_W01 
M2_W01 

M2_W02 

P_W02 
Zna metody i techniki badawcze stosowane w ramach 

realizowanego projektu. 

K_W10 

K_W11 

K_W12 

M2_W01 

M2_W03 

M2_W05 

M2_W07 

P_U01 
Potrafi zaplanować eksperyment i omówić jego cel oraz 

spodziewane wyniki. 
K_U38 

M2_U08 

M2_U13 
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P_U02 

Umie interpretować dane doświadczalne i odnosi je do 

aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie medycyny 

laboratoryjnej. 

K_U39 

K_U41 

M2_U15 

P_U03 Umie korzystać z literatury naukowej polsko i obcojęzycznej. 

P_U04 
Umie samodzielnie przeprowadzić eksperyment oraz 

interpretować i dokumentować wyniki. 

P_U05 
Umie przygotować pracę magisterską zgodnie z regułami 

redagowania prac naukowych. 

P_U06 Umie prezentować wyniki badań. 

P_U07 
Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do 

wyszukiwania i selekcjonowania informacji. 

K_U35 

K_U36 

M2_U02 

M2_U04 

M2_U06 

M2_U07 

P_U08 

Potrafi posługiwać się zautomatyzowaną aparatura pomiarową 

stosowaną we współczesnej laboratoryjnej diagnostyce 

medycznej i pomocniczym sprzętem laboratoryjnym. 

K_U10 
M2_U02 

M2_U10 

P_U09 Potrafi pouczyć pacjenta przed pobraniem materiału do badań. K_U03 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U05 

P_K01 Posiada umiejętność pracy w zespole. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

 

 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  75 x 5 h 375 h 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 x 5 h 50 h 

   

Samodzielna praca studenta    

Opracowanie uzyskanych wyników  20 x 10 h 200 h 

przygotowanie pracy magisterskiej  20 x 10 h 200 h 

przygotowanie do egzaminu  10 x 5 h 50 h 

Łączny nakład pracy studenta  875 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  425 h 17 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
775 h 31 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W02,  

P_U01–P_U09, 

P_K01 

Obserwacja pracy studenta i bieżąca weryfikacja 

wiedzy w trakcie realizacji pracy magisterskiej. 

Przygotowanie pracy magisterskiej  

i egzamin magisterski. 

Data 

opracowania 

programu 

08.11.2012 r. Program opracował Prof. dr hab. Maria Rybczyńska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 

Anatomia – aspekty 

kliniczne 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_01 Punkty ECTS 1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Anatomii Prawidłowej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

dr Ewa Korzeniowska - 

Kromer 
email: ewa.kromer@wp.pl 

tel.:61 854 65 63 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

II 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 
Poszerzenie wiadomości z zakresu anatomii funkcjonalnej, rozwojowej, w powiązaniu 

 z aspektami klinicznymi 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Wybrane zagadnienia z zakresu anatomii rozwojowej i wybranych wad wrodzonych 

poszczególnych układów i narządów. Zagadnienia z anatomii klinicznej: objawy  

i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych. Wybrane metody obrazowania. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Seminaria 

Prezentacje multimedialne, filmy, zdjęcia rtg 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Prezentacje wybranych tematów. Warunkiem zaliczenia jest samodzielna prezentacja 

wybranego tematu. 

Literatura 

podstawowa 

Woźniak W. (red.) Anatomia człowieka – podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy wyd. 

II popr. i uzup.  Wyd. Med. Urban & Partner 2003 

Lippert H.: Anatomia tom I i II  Wyd.Med Urban & Partner 1998 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Sadler W. Embriologia Lekarska  Wyd.Med. Tour Press Intern. 1993 

 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna prawidłową budowę i funkcję narządów i układów 

organizmu ludzkiego oraz rozumie współzależność ich 

budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby. 

K_W01 
M2_W01 

M2_W02 

P_W02 
Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju organizmu 

ludzkiego. 
K_W02 

M2_W01 

M2_W02 

P_W03 
Rozumie funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego, 

pokarmowego, moczowego i nerwowego. 
K_W03 

M2_W01 

M2_W02 

P_W04 
Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych. 
K_W05 M2_W03 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach 15 x 1h 15 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów 10 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta Razem 25 h 

mailto:ewa.kromer@wp.pl
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Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 

P_W02 

P_W03 

P_W04 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Prezentacja wybranego tematu. 

Data 

opracowania 

programu 

29.05.2012 Program opracował dr n. med. Ewa Korzeniowska-Kromer 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Biochemiczne aspekty 

oddziaływania 

reaktywnych form tlenu 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_13 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra Biochemii 

Farmaceutycznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr Małgorzata Zielińska-

Przyjemska 
email:mzielin@ump.edu.pl 

tel.61-854-66-22 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

IV 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Znajomość podstaw biochemii i chemii nieorganicznej. 

Cel kształcenia 

Wprowadzenie w zagadnienia reaktywnych form tlenu i skutków ich działania na poziomie 

komórki i organizmu oraz przedstawienie najczęściej stosowanych w pracowniach 

biochemicznych metod oznaczania RFT. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Źródła reaktywnych form tlenu w ustroju; udział RFT w reakcjach zapalnych; 

mechanizmy obrony przed RFT; błony biologiczne, struktura, funkcja, peroksydacja; 

udział RFT w zjawiskach patologicznych (kancerogeneza, aterogeneza, 

wolnorodnikowa hipoteza starzenia organizmów, RZS, hipoksja i reperfuzja); układy 

enzymatyczne biorące udział w detoksykacji RFT i ksenobiotyków: S-transferazy 

glutationowe, DT-diaforaza, transferaza urydynodifosfo-glukuronianowa, peroksydaza 

glutationowa. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Prezentacje multimedialne oraz dyskusja 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie poszczególnych zajęć odbywa się na podstawie obecności i aktywności studenta. 

Ostateczne zaliczenie przedmiotu student otrzymuje na podstawie pisemnego sprawdzianu 

zaliczeniowego.  

Literatura 

podstawowa 

Bartosz G.: Druga twarz tlenu - wolne rodniki w przyrodzie. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2009. 

Literatura 

uzupełniająca 

Valko M., Leibfritz D., Moncol J., Cronin M.T., Mazur M., Telser J. Free radicals and 

antioxidants in normal physiological functions and human disease. Int. J. Biochem. Cell Biol. 

2007, 39:44-84. 

Bartosz G. : Reactive oxygen species: destroyers or messengers? Biochem. Pharmacol. 2009, 

77:1303-15. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

 Rozumie relacje między strukturą związków chemicznych 

(reaktywnych form tlenu) a reakcjami zachodzącymi  

w organizmie człowieka. 

K_W09 M2_W01 

mailto:mzielin@ump.edu.pl
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P_U01 

Potrafi przygotować i przedstawić wybrane problemy 

medycyny laboratoryjnej w formie ustnej i pisemnej – w sposób 

dostosowany do przygotowania osób lub grup docelowych. 

 

K_U40 
M2_U13 

M2_U14 

P_K01 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

P_K02 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 
M2_K01 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  5 x 3 h 15 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  5 x 2 h 10 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 2 h 2 h 

Łączny nakład pracy studenta  27 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
25 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01 

P_U01 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium. 

P_K01 

P_K02 
Ocena zdolności studenta do samodzielnej pracy.  

Data 

opracowania 

programu 

06.11.2012 Program opracował Dr Małgorzata Zielińska-Przyjemska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Bioetyka 
Kod przedmiotu/ 

Modułu 
FMK_02 Punkty ECTS 1 

Jednostka 

realizująca 
Katedra Nauk Społecznych 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

Dr Jadwiga Wiertlewska - 

Bielarz 
email:j.wiertlewska@interia.pl 

tel.: 61 85 69  17 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

I – IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 

Poznanie okoliczności pojawienia się bioetyki. 

Poznanie różnych typów refleksji nad moralnością i relacji między nimi i bioetyką. 

Poznanie form bioetyki. 

Rozwijanie umiejętności identyfikowania czynników wpływających na pojawienie się 

dylematów moralnych. 

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania  dylematy moralne pojawiające się  

w praktyce medycznej. 

Rozwijanie umiejętności analizowania dylematów moralnych pojawiających się  

w praktyce medycznej. 

Rozróżnianie pojęć: moralność, etyka i bioetyka w aspekcie praktycznym oraz kontekście 

kulturowym. 

Kształtowanie postawy szacunku i rozumienia dla różnych ról, odmiennych wzorców 

postępowania i wartości, które kierują ludźmi w sytuacji dylematu moralnego. 

Rozwijanie potrzeby uzasadniania i analizowania własnych wyborów w sytuacji dylematu 

moralnego. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Bioetyka a różne formy etyki. 

Bioetyka jako odpowiedź na współczesne wyzwania medycyny. 

Dylematy moralne jako efekt konfliktu różnych ról społecznych, odmiennych wzorców 

postępowania i wartości, które nimi kierują. Łatwe i trudne dylematy moralne. 

Aborcja. 

Eutanazja. 

Eksperyment medyczny (genetyka transplantologia). 

Różne formy bioetyki – 4 zasady i zakres. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

wykład, dyskusja, praca z tekstem, metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, giełda pomysłów 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Sprawdzian wiedzy  

 

Literatura 

podstawowa 

B.Mepham Bioetyka W-wa 2008 

P.Singer Ożyciu i śmierci upadek etyki tradycyjnej. W-wa1997 

Literatura 

uzupełniająca 

J. Hartman, Bioetyka dla lekarzy, Warszawa 2009. 

K. Szewczyk, Bioetyka, Warszawa 2009. 
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

 kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 Zna okoliczności pojawienia się bioetyki. 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K03 

M2_K05 

M2_K07 

M2_K08 

P_W02 
Zna różne typy refleksji nad moralnością i relacje między nimi 

 i bioetyką. 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

K_K02 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K03 

M2_K05 

M2_K07 

M2_K08 

P_W03 
Zna formy bioetyki. 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

K_K02 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K03 

M2_K05 

M2_K07 

M2_K08 

P_U01 

Potrafi identyfikować czynniki wpływające na pojawienie się 

dylematów moralnych. 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

K_K02 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K03 

M2_K05 

M2_K07 

M2_K08 

P_U02 
Umie rozpoznawać  dylematy moralne pojawiające się  

w praktyce medycznej. 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

K_K02 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K03 

M2_K05 

M2_K07 

M2_K08 

P_U03 
Umie analizować dylematy moralne pojawiające się  

w praktyce medycznej. 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

K_K02 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K03 

M2_K05 

M2_K07 

M2_K08 

P_U04 
Wykazuje umiejętność rozróżniania pojęć: moralność, etyka  

i bioetyka w aspekcie praktycznym oraz kontekście 

kulturowym. 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

K_K02 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K03 

M2_K05 

M2_K07 

M2_K08 

P_K01 

Wykazuje postawę szacunku i rozumienia dla różnych ról, 

odmiennych wzorców postępowania i wartości, które kierują 

ludźmi w sytuacji dylematu moralnego. 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

K_K02 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K03 

M2_K05 

M2_K07 

M2_K08 
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P_K02 
Potrafi uzasadniać i analizować własne wybory w sytuacji 

dylematu moralnego. 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

K_K02 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K03 

M2_K05 

M2_K07 

M2_K08 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach 15 x1 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów 7 x  1 h 7 h 

Łączny nakład pracy studenta  22 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W03 

P_U01-P_U04 

P_K01-P_K02 

Obserwacja pracy studenta ocena zdolności do 

identyfikacji problemu i umiejętności zajęcia 

stanowiska wobec niego. 

Zaliczenie na podstawie sprawdzianu 

wiedzy . 

Data 

opracowania 

programu 

23.05.2012 Program opracował Dr Jadwiga Wiertlewska - Bielarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 

 

Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Człowiek w refleksji 

filozoficznej 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_04 
Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 
Katedra Nauk Społecznych 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Michał Musielak 
email: mmusiela@ump.edu.pl 

tel. 61 854 69 11 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

I – IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

15 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 

Znajomość podstawowych  koncepcji antropologii filozoficznej na temat człowieka. 

Znajomość podstawowych teorii dotyczących filozoficznych koncepcjo cielesności 

 i seksualności ludzkiej. 

Świadomość istnienia różnych form egzystencji ludzkiej. 

Okazywanie szacunku człowiekowi bez względu na wiek, płeć, sprawność fizyczną, 

narodowość, pochodzenie etniczne, wiarę/wyznanie czy orientację seksualną i tożsamość 

płciową. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Podstawowe teorie filozoficzna. 

Podstawowe teorie teologiczne. 

Człowiek, ciało, dusza. 

Seminaria 

Człowiek jako istota wolna. 

Człowiek jako istota cielesna. 

Człowiek jako istota seksualna. 

Piękno ciała, piękno sztuki czy piękno życia. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykład aktywizujący 

Dyskusja 

Zajęcia warsztatowe 

Praca z tekstem źródłowym 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Obecność na zajęciach, zaliczenie ustne, prowadzone podczas trwanie zajęć.  

Literatura 

podstawowa 

Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Wyd Edytor, Toruń 2005 

G. Dogiel, Antropologia filozoficzna, PAT, Kraków 1984 

M. Foucault, Historia seksualności, Słowo Obraz Terytoria, 2010 

Literatura 

uzupełniająca 

 

J. Butler, Walczące słowa, Krytyka Polityczna, Warszawa 2010 

Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy, PWN, Warszawa 1982 

E. Fromm, Ucieczka od wolności, PIW, Warszawa 1978 

R. Ingarden, Książeczka o człowieku, WL, Kraków 1972 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_K01 Zna podstawowe pojęcia filozoficznych teorii człowieka. K_K01 M2_K01 

mailto:mmusiela@ump.edu.pl
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M2_K02 

P_K02 Zna podstawowe teorie filozoficzne teorie człowieka. K_K01 
M2_K01 

M2_K02 

P_K03 Zna i rozumie podstawowe koncepcje dotyczące ludzkiej 

cielesności i seksualności. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K04 Rozumie podstawowe koncepcje dotyczące wolności 

jednostki ludzkiej. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K05 Zna i rozumie podstawowe teorie dotyczące języka oraz teorii 

komunikacji. 

K_K01 

K_K02 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K04 

M2_K06 

P_K06 
Wykazuje umiejętność przeprowadzenia rozmowy  

z pacjentem/klientem unikając dyskryminujących form 

językowych. 

K_K01 

K_K04 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K03 

M2_K07 

M2_K08 

P_K07 Rozumie konieczność kształcenia się przez całe życie. K_K01 
M2_K01 

M2_K02 

P_K08 Rozumie i potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce 

zawodowej. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 15x 1h 15 h 

udział w seminariach 15 x 1h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów 15x 1h 15h 

Łączny nakład pracy studenta  45 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_K01-P_K08 

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć, ocena 

przygotowania do zajęć. 

 

Podsumowująca ocena pracy studenta 

na zajęciach. 

Data 

opracowania 

programu 

14.06.2012 Program opracował Dr hab. Henryk Lisiak 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Internetowe 

Vademecum 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_11 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Informatyki  

i Statystyki 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

prof. dr hab. 

 Jerzy A. Moczko 
 email: jmoczko@ump.edu.pl               

tel: 618546810 

Rodzaj 

przedmiotu 
międzywydziałowy 

semestr 

I-IV 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

15 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Podstawowa znajomość obsługi komputera. 

Cel kształcenia 

Celem przedmiotu jest nabycie podstawowej wiedzy związanej z Internetem oraz aktualnie 

wykorzystywanymi technologiami i narzędziami internetowymi. Zapoznanie z wadami  

i zaletami dostępu do sieci globalnej oraz uświadomieniem przed zagrożeniami, a tym samym 

sposobami obrony. Nabycie umiejętności wyszukiwania informacji w sieci z wykorzystaniem 

dodatkowych funkcji wyszukiwarek. Nabycie umiejętności opracowania własnego serwisu 

www np. w postaci bloga. Przygotowanie do bezpiecznego korzystania z podstawowych usług 

dostępnych w sieci. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie 

informatycznym. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia  

1. Sposoby dostępu do sieci, podstawowe pojęcia 

- klient-serwer, protokoły itd., 

- istota WWW (ang. World Wide Web), 

- przeglądarki stron WWW, 

- poczta elektroniczna. 

2. Zagrożenia sieci Internet oraz ochrona przed nimi. 

    - rozpowszechnianie nielegalnych treści, 

    - nielegalne uzyskiwanie danych, 

    - włamania sieciowe i zainfekowanie komputera np. programem wirusowym, robakiem itp. 

    - infoholizm (siecioholizm), 

    - spam, 

    - wyłudzanie i oszustwa w aukcjach internetowych i usługach bankowości elektronicznej, 

    - cyberbulling, 

    - oprogramowanie zabezpieczające – darmowe i komercyjne (antywirusy, antyspyware,   

      antymalware), cookies , spam.   

3. Sprzęt i oprogramowanie niezbędne do połączenia się z Internetem. 

4. Omówienie konfiguracji routera i innego sprzętu do poprawnego działania w środowisku 

    domowym. 

    - w jaki sposób opracować sieć domową, 

    - w jaki sposób udostępniać zasoby np. zdjęcia, dokumenty wewnątrz własnej sieci dla 

      całej rodziny, wybranych osób itp., 

    - w jaki sposób oglądać film, zdjęcia z jednego źródła na kilku komputerach, tablecie,  

      telewizorze, projektorze itp. 

5. Google i jego tajemnice. 

    - zaawansowane wyszukiwanie – czyli jak zmusić wyszukiwarkę do znajdowanie tego co 

      co chcemy… 

mailto:jmoczko@ump.edu.pl
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    - dysk Google - popularna chmura, czyli jak, gdzie i po co…. 

    - dokumenty google, 

    - android, 

    - mapy – monitoring, znajdowanie pozycji, „szpiegowanie”… 

6. Wady i zalety dostępu do sieci Internet. 

7. Dziesięć zasad internauty 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Pokaz, ćwiczenia z użyciem komputera. 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Aktywność oraz obecność na wszystkich zajęciach. 

Zaliczone zajęcia praktyczne w trakcie ćwiczeń w formie punktów. 

Ocena końcowa na podstawie zgromadzonych punktów. 

Literatura 

podstawowa 
 

Pikoń K., ABC Internetu. Wydanie VII, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011. 

Wilczewski S., Wrzód M., Bezpieczny komputer w domu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 

2007 

Sokół M., Rajca P., Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie IV, Wydawnictwo Helion, 

Gliwice 2010. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna podstawy wiedzy związanej z Internetem oraz aktualnie 

wykorzystywanymi technologiami i narzędziami 

internetowymi. 

  

P_W02 
Zna zagrożenia korzystania z Internetu oraz metody ochrony 

przed nimi. 

  

P_U01 Potrafi wyszukiwać i gromadzić informacje w sieci.   

P_U02 
Potrafi przygotować własny serwis WWW np. w postaci 

bloga. 

  

P_U03 
Potrafi bezpiecznie korzystać z podstawowych usług 

dostępnych w sieci. 

  

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, wykazuje 

umiejętność i nawyk samokształcenia. 

K_K01 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  5x3h 15 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  5x 2 h 10h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  10h 0,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
15h 0,5 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące 

 
Podsumowujące 
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P_W01- P_W02 Obserwacja pracy studenta w podczas zajęć. 
Sprawdzenie realizacji bieżących 

zagadnień 

P_U01 – P_U03 Obserwacja pracy studenta w podczas zajęć. Sprawdzenie realizacji bieżących 

zagadnień 

P_K01- P_K02 Obserwacja pracy studenta w podczas zajęć.  

Data 

opracowania 

programu 

27.03.2015 Program opracowała 
dr  Barbara Kołodziejczak 

dr inż. Arkadiusz Majewski 
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Wydział Farmaceutyczny 

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Język a kształtowanie 

umysłu ludzkiego 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_05 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 
Katedra Nauk Społecznych 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

Dr Jadwiga Wiertlewska 

– Bielarz 
email:j.wiertlewska@interia.pl 

tel.: 61 85 69  17 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

I – IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 

 Poznanie złożoności fenomenu języka. 

 Poznanie roli jaką odgrywa język w oddziaływaniu na umysł ludzki. 

 Identyfikowanie  różnych funkcji języka. 

 Charakteryzowanie języka jako medium komunikacji. 

 Wskazywanie specyficznych cech języka ludzkiego. 

Przeprowadzane dyskusji nad omawianym problemami. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Wyznacznik umysłowości ludzkiej: świadomość, inteligencja, język. 

Język jako system znaków. 

Język jako wytwór ewolucji. 

Podobieństwa i różnice w systemach komunikacyjnych ludzi i zwierząt. 

Różnice w zdolnościach językowych kobiet i mężczyzn. 

Język jako system poznawczy. 

Język a sposób postrzegania rzeczywistości. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Wykład, dyskusja, praca z tekstem, metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, giełda pomysłów. 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Sprawdzian wiedzy studenta. 

Literatura 

podstawowa 

„Język w świecie nauki” wybór i wstęp B. Stanosz W-Wa 1980 

Pelc Jerzy „Wstęp do semiotyki” W-Wa 1984 

Berko GleasonJ., Bernstein Ratner, N., Psycholongwistyka, Gdańsk 2005        

Literatura 

uzupełniająca 

 Dennett, D. „Natura umysłów” W-wa 1997 

 Calvin, W., „Jak myśli mózg.” W-wa 1997 

Tomassello „Kulturowe źródła ludzkiego poznania” W-wa 2002 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna trudności związane z określeniem tego czym jest umysł 

potrafi wskazać różne stanowiska wobec możliwości 

definiowania umysłu ludzkiego. 

K_U04 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K06 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

M2_K01 
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M2_K02 

M2_K05 

P_W02 
Zna ewolucyjne uwarunkowania powstania zdolności 

językowych. 

K_U04 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K06 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K05 

P_W03 
Rozumie różnicę między systemami komunikacyjnymi 

 a językiem. 

K_U04 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K06 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K05 

P_W04 Zna rolę jaką w poznaniu odgrywa język.  

K_U04 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K06 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K05 

P_U01 
Rozróżnia typy znaków i określa język jako system znaków 

symbolicznych. 

K_U04 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K06 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K05 

P_U02 
Wymienia cechy różniące system komunikacji zwierząt 

 i ludzi 

K_U04 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K06 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K05 

P_U03 
Potrafi wskazać różnicę między zdolnościami językowymi 

kobiet i mężczyzn. 

K_U04 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K06 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K05 

P_U04 
Potrafi podać przykłady wpływu języka na rozumienie 

rzeczywistości. 

K_U04 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K06 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K05 

P_U05 
Wyjaśnia jaką rolę odgrywa język w kształtowaniu umysłu 

ludzkiego. 

K_U04 

K_K01 

K_K02 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 
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K_K03 

K_K06 

M2_U09 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K05 

P_K01 Wykazuje umiejętność dyskusji nad omawianą problematyką.  

K_U04 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K06 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K05 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach 15x1h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów 7 x 1h 7 h 

Łączny nakład pracy studenta  22 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W04 

P_U01-P_U05 

P_K01 

Obserwacja pracy studenta ocena zdolności do 

identyfikacji problemu i umiejętności zajęcia 

stanowiska wobec niego. 

Zaliczenie na podstawie obserwacji 

aktywności na zajęciach. 

Data 

opracowania 

programu 

23.05.2012 Program opracował Dr Jadwiga Wiertlewska – Bielarz 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka Medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite studia 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Komputerowa obróbka 

zdjęć 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_55 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Informatyki 

 i Statystyki 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr 

tel. służbowego)                  

Prof. dr hab. Jerzy Moczko 

e-mail: 

jmoczko@ump.edu.pl tel: 

61 854-68-10 

Rodzaj 

przedmiotu 
 fakultatywny 

semestr 

I - IV 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

Wykłady 

- 

Ćwiczenia 

15 

Seminaria 

 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Podstawowa znajomość obsługi komputera. 

Cel kształcenia 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami obróbki zdjęć, 

tworzenia albumów oraz publikowania i udostępniania zdjęć w Internecie za pomocą 

oprogramowania dostępnego na wolnej licencji.  

Zaprezentowane zostaną również możliwości wykorzystania grafiki komputerowej do 

profesjonalnego przygotowania wystąpień publicznych, prezentacji oraz tworzenia grafiki na 

potrzeby witryn internetowych.     

Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym. 

 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia  

Podstawy teoretyczne 

− Zapis obrazów w grafice rastrowej i wektorowej. 

− Formaty plików graficznych. 

− Zastosowanie histogramu i filtrów w obróbce zdjęć. 

− Przykłady cyfrowej obróbki obrazów. 

− Programy graficzne dostępne na rynku. 

Ćwiczenia praktyczne 

1. Obróbka zdjęć w programie GIMP: 

− zapoznanie z narzędziami programu GIMP, 

− korekta zdjęć prześwietlonych, niedoświetlonych oraz częściowo 

niedoświetlonych, 

− przekształcenia obrazu: retusz, fotomontaż, kolaż, panorama, 

− dodawanie efektów specjalnych z wykorzystaniem filtrów, 

− przetwarzanie obrazów czarno-białych i kolorowych, w tym usuwanie koloru 

całkowicie lub częściowo, kolorowanie czarno-białych zdjęć, 

− przygotowanie grafiki prezentacyjnej – dobór formatu pliku, rozdzielczości 

obrazu oraz głębi kolorów. 

2.  Przygotowanie kolaży oraz albumów zdjęć za pomocą programu Picasa: 

− zapoznanie z narzędziami programu Picasa, 

− tworzenie albumów i kolaży, 

− efekty specjalne na zdjęciach, 

− publikowanie i udostępnianie zdjęć za pomocą Picasa Web Albums. 
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Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Pokaz, ćwiczenia z użyciem komputera, metoda projektów 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

1. Aktywność oraz obecność na wszystkich zajęciach. 

2. Oceny cząstkowe z zadań praktycznych na każdych  ćwiczeniach  
3. Prezentacja własnego projektu w postaci opublikowanego albumu zdjęć. 

Literatura 

podstawowa 

 

Klaus Gölker, GIMP 2.6 dla fotografów - techniki cyfrowej obróbki zdjęć. Od inspiracji do 

obrazu, wyd. Helion 2011. 

W. Gajda, GIMP . Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II, wyd. Helion 2013. 

B. Danowski.  Google Picasa. Ćwiczenia praktyczne, wyd. Helion 2008. 

Literatura 

uzupełniająca 

Źródła internetowe: 

− http://www.gimp.signs.pl/ 

− https://support.google.com/picasa/answer/157000?hl=en&rd=1 

 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna podstawowe formaty zapisu grafiki rastrowej i wektorowej 

oraz dostępne na rynku programy graficzne. 
  

P_W02 Zna podstawowe techniki cyfrowej obróbki zdjęć.   

P_W03 Zna zasady publikowania i udostępniania zdjęć w sieci Internet.   

P_U01 Potrafi korzystać z cyfrowych technik przetwarzania obrazu.   

P_U02 
Potrafi przygotować grafikę do wystąpień publicznych, 

prezentacji i opublikować w sieci materiały zdjęciowe. 
  

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, wykazuje 

umiejętność i nawyk samokształcenia 

K_K01, 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

    

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach * 5 x 3h 15h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń * 4x2h 8h 

Łączny nakład pracy studenta  25h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15h 0,5 

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
23h 0,5 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01 
obserwacja pracy studenta podczas zajęć sprawdzenie realizacji bieżących zagadnie - 

oceny cząstkowe z zadań praktycznych na 

każdych  ćwiczeniach. 

http://www.gimp.signs.pl/
https://support.google.com/picasa/answer/157000?hl=en&rd=1
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P_W02 
obserwacja pracy studenta podczas zajęć sprawdzenie realizacji bieżących zagadnie - 

oceny cząstkowe z zadań praktycznych na 

każdych  ćwiczeniach. 

P_W03 
obserwacja pracy studenta podczas zajęć sprawdzenie realizacji bieżących zagadnie - 

oceny cząstkowe z zadań praktycznych na 

każdych  ćwiczeniach. 

P_U01 
obserwacja pracy studenta podczas zajęć sprawdzenie realizacji bieżących zagadnie - 

oceny cząstkowe z zadań praktycznych na 

każdych  ćwiczeniach. 

P_U02 
obserwacja pracy studenta podczas zajęć prezentacja własnego projektu w postaci 

opublikowanego albumu zdjęć 

P_K01 obserwacja pracy studenta podczas zajęć  

Data 

opracowania 

programu 

12.04.2015 Program opracował dr Barbara Kołodziejczak 
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Wydział Farmaceutyczny 

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Komunikacja 

interpersonalna z 

elementami psychologii 

społecznej 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_06 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 
Zakład Psychologii Klinicznej  

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

dr Wojciech Strzelecki,  
email: 

wojciech.strzelecki@interia.pl, 

tel. 609 293 602 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny  

semestr  

I - IV 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Odbycie zajęć z przedmiotu Psychologia. 

Cel kształcenia 

Po zakończeniu fakultetu student powinien:  

- posiadać znajomość podstawowych zasad prawidłowej komunikacji werbalnej  

i niewerbalnej,  

- znać bariery komunikacyjne oraz potrafić stosować w relacji komunikacyjnej zasady 

aktywnego słuchania,  

- umieć konstruować prawidłowe komunikaty perswazyjne oraz znać techniki manipulacyjne 

w celu zdobycia umiejętności bronienia się przed działaniami manipulacyjnymi,  

- orientować się w podstawowym zakresie w procesach grup społecznych,  

- rozróżniać informacyjny oraz normatywny wpływ społeczny,  

- znać motywy i typy zachowań agresywnych i prospołecznych 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Zasady prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 

Bariery w komunikacji interpersonalnej oraz zasady aktywnego słuchania. 

Zasady konstruowania prawidłowego komunikatu perswazyjnego. 

Techniki manipulacyjne oraz z możliwości przeciwdziałania manipulacjom. 

Procesy grupowe oraz kształtowanie się ról w grupach społecznych. 

Specyfika informacyjnego oraz normatywnego wpływu społecznego. 

Motywy i typy zachowań agresywnych i prospołecznych. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

- studium przypadku,  

- dyskusja dydaktyczna,  

- wykład konwersacyjny,  

- prezentacja typu power point,  

- ćwiczenia indywidualne i grupowe,  

- analiza wideo  

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Metoda oceny pracy studenta jest oceniana ciągle z uwzględnieniem obowiązkowej obecności 

na zajęciach oraz aktywnego w nich udziału, jak również test końcowy (jednokrotnego wyboru) 

Literatura 

podstawowa 

Aronson E., Wilson T.D., Alert R.M., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań, 2000. 

Mojs E., Skommer M., Stelcer B. (red.), Elementy psychologii ogólnej i klinicznej, 

Wydawnictwo Naukowe UMP, Poznań 2011.  

Trzcieniecka-Green A. (red.), Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków 

medycznych, UNIVERSITAS , Kraków 2006. 

mailto:wojciech.strzelecki@interia.pl
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Literatura 

uzupełniająca 

 

Zimbardo Ph., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, wyd.  

Cybulski M., Strzelecki W., (red.), Psychologia w naukach medycznych, Wydawnictwo 

Naukowe UMP, Poznań 2010.  

Strzelecki W., Czarnecka-Iwańczuk M., Cybulski M. (red.), Psychologia w naukach 

medycznych II, Wydawnictwo Naukowe UMP, Poznań 2012. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna zasady prawidłowej komunikacji werbalnej  

i niewerbalnej. 
K_W14 M2_W05 

P_W02 

Zna bariery w komunikacji interpersonalnej, zasady 

aktywnego słuchania oraz konstruowania prawidłowego 

komunikatu perswazyjnego. 

K_W14 M2_W05 

P_U01 
Potrafi komunikować się w sposób zrozumiały  

z uwzględnieniem zasad komunikacji interpersonalnej. 

K_U01, 

K_U03, 

K_U04 

M2_U01, 

M2_U03, 

M2_U04, 

M2_U05, 

M2_U09 

P_U02 
Potrafi konstruować prawidłowy komunikat informacyjny  

i perswazyjny. 

K_U01, 

K_U03, 

K_U04 

M2_U01, 

M2_U03, 

M2_U04, 

M2_U05, 

M2_U09 

P_U03 
Rozumie specyfikę procesów grupowych, dynamiki grupowej 

oraz komunikacji w grupie. 

K_U04, 

K_U38 

M2_U01, 

M2_U03, 

M2_U04, 

M2_U08, 

M2_U09 

P_U04 
Rozumie specyfikę informacyjnego oraz normatywnego 

wpływu społecznego i ich roli w funkcjonowaniu grupy. 

K_U04, 

K_U38 

M2_U01, 

M2_U03, 

M2_U04, 

M2_U08, 

M2_U09 

P_K01 Wykazuje umiejętności w zakresie prawidłowej komunikacji. 
K_K01, 

K_K02 

M2_K01, 

M2_K02, 

M2_K04 

P_K02 
Wykazuje umiejętności w zakresie współpracy w grupie  

z uwzględnieniem procesów grupowych oraz ról grupowych.  

K_K01, 

K_K02 

M2_K01, 

M2_K02, 

M2_K04 

P_K03 
Wykazuje umiejętności w zakresie obron przed 

manipulacjami. 

K_K01, 

K_K02 

M2_K01, 

M2_K02, 

M2_K04 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  15 x 1 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  2 x 3 h 6 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 5 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  31 h 

 
 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 
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Wskaźniki 

ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
21 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium. 

P_W02 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium. 

P_U01 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium, aktywność.  

P_U02 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium, aktywność. 

P_U03 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium, aktywność. 

P_U04 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium, aktywność. 

P_K01 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Aktywność. 

P_K02 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Aktywność. 

P_K03 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Aktywność. 

Data 

opracowania 

programu 

14.05.2012r.  Program opracował dr Wojciech Strzelecki  
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Kultura zdrowotna 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_07 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Pracownia Socjologii 

Medycznej Katedry 

Medycyny Społecznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr Małgorzata Gromadecka-

Sutkiewicz  
email: mgromade@ump.edu.pl 

tel.: 61 8546825  

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

I - IV 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Nie ma wymagań wstępnych dla studentów przystępujących do zajęć. 

Cel kształcenia 

Posiadanie wiedzy o związkach pomiędzy kulturą zdrowotną a zachowaniami i świadomością;    

umiejętność wskazywania czynników kulturowych wpływających na zdrowie i zachowania;  

uzyskanie podstawowych umiejętności kształtowania zachowań prozdrowotnych oraz 

umiejętności wskazywania barier ograniczających wzrost poziomu kultury zdrowotnej; 

rozumienie edukacji zdrowotnej jako czynnika wpływającego na zachowania w obszarze 

zdrowia. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Kultura a kultura zdrowotna; determinanty  stanu zdrowia społeczeństwa ze szczególnym 

uwzględnieniem czynników kulturowych stanu zdrowia człowieka; Narodowy Program 

Zdrowia jako próba określenia  potrzeb zdrowotnych i zdiagnozowania stanu zdrowotnego 

społeczeństwa polskiego; czynniki kształtujące  zachowania człowieka odnoszące się do 

zdrowia; zachowania zdrowotne jednostek i społeczeństwa jako element stylu życia;  edukacja 

zdrowotna; kultura zdrowotna jako konieczny element medycyny profilaktycznej. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Prezentacja treści przez prowadzącego  

Dyskusja 

Filmy dydaktyczne 

Planowanie działań (przez studentów)  odpowiadających potrzebom danych grup 

społecznych  lub   jednostek. 

Stałe ukierunkowywanie toku nauczania studentów na zdobywanie i porządkowanie wiedzy, 

monitorowanie i analizę działań, wyciąganie wniosków i opracowanie metod postępowania z 

grupą bądź jednostką. 

Czytanie przez studentów zadanej literatury. Analiza treści. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. 

Na każdych zajęciach odbywa się  dyskusja pozwalająca na ciągłą ocenę wiedzy, umiejętności 

i zaangażowania studenta w poruszaną tematykę. 

Na zakończenie zajęć kolokwium ustne lub pisemne. 

Literatura 

podstawowa 

Czaplicki Z., Muzyka W. Styl życia a zdrowie. PTP, Olsztyn 1995. 

Gniazdowski A. Zachowania zdrowotne. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1990. 

Mika S. Psychologia społeczna. PWN, Warszawa 1982. 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Rodziewicz-Gruhn J., Pyzik M. Problemy rozwoju zdrowia, edukacji prozdrowotnej  

i ekologicznej. WWSP, Częstochowa 1996. 

Bishop G.D. Psychologia zdrowia. Cz. II. Astrum, Wrocław 1996. 

Łuszczyńska A. Zmiana zachowań zdrowotnych. GWP, Gdańsk 2004. 

Aronson E. Człowiek-istota społeczna. PWN, Warszawa 1995 
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Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. Załącznik do uchwały nr 90/2007 Rady 

Ministrów z dnia 15 maja 2007. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01  Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju organizmu 

ludzkiego, homeostazy ustrojowej i jej regulacji, procesów 

reprodukcji, starzenia się i śmierci. 

K_W02 
M2_W02 

M2_W01 

P_W02 Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych oraz metody ich oceny. 
K_W05 M2_W03 

P_W03 Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne 

związane ze zdrowiem i jego ochroną, w zakresie 

niezbędnym dla medycyny laboratoryjnej. 

K_W14 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

P_U01 Potrafi przekazywać informacje o wyniku badania 

laboratoryjnego bez ingerencji w kompetencje lekarza. 
K_U02 M2_U01 

P_U02 
Potrafi pouczyć pacjenta przed pobraniem materiału do 

badań. 
K_U03 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U05 

P_U03 
Potrafi skutecznie komunikować się ze 

współpracownikami, innymi pracownikami ochrony 

zdrowia i odbiorcami wyników. 

K_U04 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

P_U04 Potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych  

(z uwzględnieniem wieku, płci, stylu życia, wartości 

decyzyjnych) oraz oceniać dynamikę zmian parametrów 

laboratoryjnych. 

K_U08 
M2_U06 

M2_U13 

P_U05 Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań 

badawczych. 
K_U38 M2_U08 

P_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 
Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K02 

M2_K04 

M2_K06 

P_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania 
K_K03 

M2_K03 

M2_K05 

P_K04 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia K_K06 M2_K01 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach 5 x 3 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  5 x 2 h 10 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 h 2 h 

Łączny nakład pracy studenta  27 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
Liczba godzin Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  15h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym    

Metody weryfikacji efektu kształcenia 



244 

 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01 

P_W02 

P_W03 

P_U01 

P_U02 

P_U03 

P_U04 

P_U05 

P_K01 

P_K02 

P_K03 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.  

P_W01 

P_W02 

P_W03 

P_U03 

P_U05 

P_K01 

P_K02 

P_K03 

Dyskusja.  

P_K01 

P_K03 

P_K04 

P_U04 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy.  

P_U03 

P_U05 

P_K02 

Ocena zdolności do pracy w grupie.  

P_W01 

P_W02 

P_W03 

P_U05 

P_K03 

Ułożenie planu działań profilaktycznych.  

P_W01 

P_W02 

P_W03 

P_U04 

P_K03 

 Kolokwium. 

Data 

opracowania 

programu 

25.10.2012 Program opracował 
dr M. Gromadecka - Sutkiewicz 

mgr J. Kłos 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Metody badawcze  

w histologii 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_08 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Histologii                                                                                                                                   

i Embriologii 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

dr Jolanta Seidel  
email: jseidel@ump.edu.pl, 

tel. 618546451 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

III 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

5 

ćwiczenia 

10 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Student powinien mieć podstawową wiedzę na temat budowy i funkcji komórki, tkanek                  

i narządów. 

Cel kształcenia 

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z metodami badań stosowanymi  

w nowoczesnej histologii (np. metody histochemiczne, immunohistochemiczne (ABC, ISH), 

hodowle komórkowe, mikromacierze tkankowe).   

Celem tych zajęć jest również uświadomienie studentowi, że różnorodność metod  

w diagnostyce medycznej pozwala na uzyskiwanie dokładniejszych  a tym samym bardziej 

wiarygodnych wyników badań, co skutkuje właściwym leczeniem pacjenta.  

Treści 

programowe  

Wykłady  

Techniki histologiczne stosowane w badaniach histologicznych i ich przydatność  

w diagnostyce medycznej. 

Ćwiczenia  

Mikroskopia elektronowa: przygotowanie preparatu do mikroskopu elektronowego (pobranie 

materiału, utrwalenie, zatopienie w żywicy, przygotowanie noża szklanego, skrojenie 

skrawków ultracienkich, kontrastowanie), oglądanie preparatów w mikroskopie 

elektronowym, rozpoznawanie struktur komórkowych na elektronogramach.  

Hodowla komórkowa: poznanie warunków i sprzętu wykorzystywanego do hodowli komórek,  

pożywki, rodzaje hodowli, zastosowanie hodowli,  obserwacja komórek pod mikroskopem 

odwróconym i fluorescencyjnym. 

 Immunohistochemia:  rodzaje metod immunohistochemicznych (bezpośrednie, pośrednie, 

ABC, ImmunoMax ), zasady wykonania tych metod (przygotowanie materiału, procedury 

wykonania reakcji, odczynniki) i wykorzystanie tych metod w diagnostyce medycznej 

(identyfikacja i lokalizacja: organelli komórkowych , receptorów, ligandów, wykrywanie 

antygenów nowotworowych i diagnozowanie nowotworów).    

Analizator obrazu i mikromacierze tkankowe (TMA): Analiza obrazu: zasada działania 

analizatora obrazu na wybranych obrazach narządów (barwionych H+E, po reakcji 

immunohistochemicznej), pomiary istotnych struktur tkankowych, poddanie obrazu takim 

przekształceniom aby wyodrębnić z niego te struktury, mierzenie struktur. Omówienie korzyści 

stosowania analizatora obrazu ( powtarzalność, odtwarzalność wyników analizy, 

obiektywizacja, przyspieszenie pracochłonnych badań). TMA:  krótkie omówienie wydajności 

aparatu, projektowanie różnych wzorów nawierceń na ekranie monitora oraz przegląd 

gotowych wzorów na wydrukach,  wykonanie w bloczku parafinowym tzw. biorcy nawierceń 

według zaprojektowanego wzoru, wykonanie bloczka parafinowego TMA, zwrócenie uwagi 

na korzyści zastosowania preparatów zawierających TMA w immunohistochemii, badaniach 

porównawczych w onkologii oraz archiwizacji. 

mailto:jseidel@ump.edu.pl
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 Techniki biologii molekularnej:  zasady reakcji PCR, przykłady wykorzystania reakcji PCR w 

diagnostyce medycznej (detekcja mutacji, wykrywanie wirusowego DNA, diagnostyka 

oporności wielolekowej komórek nowotworowych itp), PCR na skrawkach histologicznych - 

PCR in situ, wykorzystanie reakcji PCR w czasie rzeczywistym do ilościowego oznaczania 

ekspresji genów 

Inne metody wykorzystywane do oznaczania ekspresji genów na poziomie mRNA - northern 

blot, na poziomie białka - western blot, ELISA.  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metodyka nauczania: 

wykłady (prezentacje komputerowe w programie Power Point ilustrujące omawiane 

zagadnienie). 

pokazy audiowizualne (filmy, schematy) 

dyskusja 

pokaz, demonstracja 

objaśnienie lub wyjaśnienie 

ćwiczenia praktyczne 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie poszczególnych zajęć odbywa się na podstawie obecności i aktywności studenta 

na ćwiczeniach. Ostateczne zaliczenie przedmiotu student otrzymuje na podstawie 

sprawdzianu zaliczeniowego. 

Literatura 

podstawowa 

red. J. Kawiak i M. Zabel, Seminaria z Cytofizjologii, Urban & Partner, 2002. 

S. Zawistowski: Technika Histologiczna, histologia oraz podstawy histopatologii. PZWL 

1986 

Literatura 

uzupełniająca 

red. Alberts i wsp., tłum, Podstawy Biologii Komórki, PWN, Warszawa 2005 

red. M. Zabel, Immunocytochemia, PWN, Warszawa, 1999 

L. Wojnar, M. Majorek, Komputerowa analiza obrazu. FOTOBIT-DESIGN, 1994 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna nowoczesne metody badań wykorzystywanych  

 w histologii a także w diagnostyce medycznej. 

K_W11 

K_W35 

M2_W03 

M2_W07 

P_W02 
Rozumie znaczenie metod  wykorzystywanych  

w laboratoriach. 
K_W16 M2_W07 

P_U01 Potrafi wykonać preparat histologiczny. K_U05 
M2_U01 

M2_U06 

P_U02 

Posiada umiejętność posługiwania się mikroskopem 

optycznym,   i rozpoznaje tkanki i narządy na preparacie 

mikroskopowym. 

K_U12 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U07 

M2_U08 

P_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01 
M2_K01 

M2_K02 

P_K02 W czasie zajęć przestrzega zasad bezpieczeństwa. K_K05 M2_U07 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 5 x1 h 5 h 

udział w ćwiczeniach  5 x 2 h 10 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  5 x 2 h 10 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 10 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  35 h 

 
 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 
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Wskaźniki 

ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
20 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01 
Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń. 

Dyskusja. 
Zaliczenie zajęć, kolokwium. 

P_W02 
Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń. 

Dyskusja. 
Zaliczenie zajęć, kolokwium. 

P_U01 
Obserwacja pracy studenta, ukierunkowanie pracy 

studenta. 
Zaliczenie zajęć. 

P_U02 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 

Ukierunkowanie pracy studenta. 

Ocena pracy studenta. 

Zaliczenie zajęć. 

P_K01 Ukierunkowanie myślenia i pracy studenta, dyskusja. Zaliczenie zajęć. 

P_K02 
Obserwacja pracy studenta, ukierunkowanie pracy 

studenta. 
Zaliczenie zajęć. 

Data 

opracowania 

programu 

13.12.2012r. Program opracował dr Jolanta Seidel 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 

Molekularne podstawy 

działania i 

projektowania leków 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_09 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Chemii 

Organicznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

Dr hab. Marek Bernard 
email: mbernard@ump.edu.pl 

tel. 61 854 66 75 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

I - IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

5 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

10 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 

Fakultet ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej działania leków na poziomie 

molekularnym oraz wykorzystanie jej do zrozumienia współczesnych metod pozyskiwania 

nowych leków. Po ukończeniu fakultetu student nabywa podstawową wiedzę z chemii leków, 

która jest pomocna przy zrozumieniu niektórych zagadnień z chemii klinicznej, farmakologii i 

toksykologii. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Elementarna chemia leków: typy celów dla substancji leczniczych (białka receptorowe łącznie 

z enzymami, kwasy nukleinowe, węglowodany, lipidy komórkowe, kanały jonowe) 

i rodzaje oddziaływań, jakie mają miejsce pomiędzy lekiem i receptorem. Podstawowa wiedza 

na temat nowoczesnego projektowania leków. 

Seminaria 

j.w., wykłady są zintegrowane z seminariami 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Zajęcia w formie seminaryjnej poprzedzane są przez wprowadzające w temat wykłady 

multimedialne. 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Zaliczenie na podstawie aktywności studenta na zajęciach i sprawdzianu końcowego. 

 

Literatura 

podstawowa 

 

Chemia Organiczna, J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, PWN 2009-2010 

 

Literatura 

uzupełniająca 

An Introduction to Medicinal Chemistry, 4th ed., Graham L. Patrick, Oxford University Press 

2009 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna budowę receptorów biologicznych dla podstawowych 

typów leków. 

K_W06 

K_W09 
M2_W01 

P_W02 
Rozumie zależność między budową receptorów  

a oddziaływaniami molekularnymi receptor-lek. 

K_W06  

K_W09 
M2_W01 

P_W03 
Orientuje się w stopniu podstawowym w temacie 

nowoczesnego pozyskiwania leków. 

K_W06 

K_W09 
M2_W01 

mailto:mbernard@ump.edu.pl
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Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 5 x 1 h 5 h 

udział w seminariach 5 x 2 h 10 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów 5 x 2h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W03 

Ocena zdolności studenta do samodzielnego  

rozpoznawania receptorów biologicznych dla 

leków oraz oddziaływania między receptorem 

 i lekiem. 

Sprawdzian końcowy. 

Data 

opracowania 

programu 

24.05.2012 Program opracował Dr hab. Marek K. Bernard 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Nomenklatura 

związków 

organicznych 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_10 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Chemii Organicznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

Dr hab. Marek Bernard 
email: mbernard@ump.edu.pl 

tel.: 61 854 66 75 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

I-IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 
Nabycie umiejętności posługiwania się nomenklaturą związków organicznych oraz 

rozpoznawania związków organicznych (w tym leków) na podstawie nazw systematycznej. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Tematyka fakultetu obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące systematycznej 

nomenklatury głównych klas związków organicznych z uwzględnieniem nazewnictwa 

stereochemicznego (system Cahna-Ingolda- Preloga). 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

W czasie zajęć rozwiązywane są zadania problemowe z zakresu opisanego w punkcie 

dotyczącym treści programowych. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Zaliczenie odbywa się na podstawie aktywności studenta na zajęciach i sprawdzianu 

końcowego. 

 

Literatura 

podstawowa 

 

Chemia Organiczna, John McMurry, wyd. polskie 2 lub 1, PWN 2005 lub 2000 

 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna reguły i potrafi używać systematycznego nazewnictwa 

związków organicznych w stopniu podstawowym. 
K_W09 M2_W01 

P_W02 
Potrafi rozpoznać związek organiczny (lek, substancję 

naturalną) na podstawie jego nazwy systematycznej. 
K_W09 M2_W01 

P_W03 
Potrafi wykorzystać system Cahna-Ingolda-Preloga do 

różnicowania izomerów E/Z i związków chiralnych. 
K_W09 M2_W01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach 7 x 2 h + 1h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów 7 x 2 h 14 h 

Łączny nakład pracy studenta  29 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

mailto:mbernard@ump.edu.pl
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Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 –P_W03 

Ocena zdolności studenta do logicznego 

rozwiązywania problemów z zakresu nomenklatury 

związków organicznych. 

Sprawdzian końcowy. 

Data 

opracowania 

programu 

24.05.2012 Program opracował Dr hab. Marek K. Bernard 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Obliczenia w chemii 

analitycznej 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_53 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab.  Zenon Kokot 

zkokot@ump.edu.pl 

61-8546611 

Rodzaj 

przedmiotu 

 Fakultatywny 

 

semestr 

II 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
Obszar  nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

Warunki 

wstępne 
Student zna podstawy przebiegu  i stechiometrii reakcji chemicznych 

Cel kształcenia 
Przygotowanie studentów do prawidłowego przeprowadzenia obliczeń chemicznych  

z zakresu chemii analitycznej niezbędnych w dalszej praktyce laboratoryjnej 

Treści 

programowe  

Seminaria 

Podstawy teoretyczne oraz obliczenia  w analizie ilościowej metodami chemicznymi: wagową, 

alkacymetryczną, redoksymetryczną, kompleksometryczną oraz precypitometryczną z 

uwzględnieniem: podstaw analizy śladów, wytrącania i rozpuszczalności osadów, mnożników 

stechiometrycznych, stechiometrii reakcji redoks, obliczania pH w różnych typach roztworów 

oraz w mieszaninach buforowych, obliczania przebiegu krzywych miareczkowania, zasad 

obliczeń w różnych typach i sposobach miareczkowania, w miareczkowaniu w środowisku 

niewodnym oraz w roztworach dwuskładnikowych, a także przeliczania stężeń roztworów, ich 

rozcieńczania i zatężania ( umiejętności przydatnych w praktyce laboratoryjnej). 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Seminarium z aktywnym uczestnictwem studentów 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Pisemne kolokwium zaliczeniowe 

 

Literatura 

podstawowa 

Wesołowski M., Szefer K., Zimna D. : Zbiór zadań z analizy chemicznej, WNT Warszawa 

2002 

Galus Z.: Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN Warszawa 2013 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Całus H.: Podstawy obliczeń chemicznych, WNT Warszawa 1987 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

 
Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Student rozumie zasady obliczeń chemicznych na podstawie 

stechiometrii reakcji 
K_W10 M2_W01 

P_W02 

 

Student zna zasady obliczania pH roztworów 
K_W10 M2_W01 

P_W03 

 

Student rozumie przebieg krzywej miareczkowania 
K_W10 

M2_W01 

 

mailto:zkokot@ump.edu.pl
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P_W04 

 

Zna podstawy obliczeń w przypadku śladowej zawartości 

składnika 

K_W11 

K_W40 

M2_W03 

M2_W07 

P_U01 

Potrafi przeprowadzić poprawne obliczenia parametrów i 

wyników analizy wykonanej różnymi metodami analitycznymi 
K_U11 

M2_U02 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U02 

Student umie wykorzystać zasady obliczeń dotyczących 

wytrącania osadów do wytrącenia lub uniknięcia wytrącenia 

osadu 
K_U06 

K_U32 

M2_U02 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U03 
Potrafi przygotować roztwór lub mieszaninę buforową o 

odpowiednim pH 
K_U32 M2_U02 

P_U04 
Umie obliczyć skok krzywej miareczkowania oraz parametry 

punktu równoważnikowego 
K_U32 M2_U02 

P_U05 

Student potrafi posługiwać się jednostkami stosowanymi w 

analizie śladów 

K_U06 

K_U33 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U06 

Student posiada umiejętność przeliczania stężeń roztworów, ich  

rozcieńczania i zatężania. 
K_U32 

K_U33 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U08 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim  

udział w seminariach  10x60 min. 

1x75 min. 
15h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  5 x 1h 5h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5h 5h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15h  

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
20h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

Formujące 

 

Podsumowujące 

 

P_W01 - P_W04  

Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć 

 

Zaliczenie końcowe w formie pisemnej 

P_U01 - P_U06 

Data opracowania 

programu 
8.05.2014 Program opracował 

Dr Anna Lutka 

Dr Barbara Szafran-Urbaniak 

Prof. dr Zenon Kokot 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Problematyka patologii 

społecznej 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_12 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Pracownia Socjologii 

Medycznej Katedry Medycyny 

Społecznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr Małgorzata 

Gromadecka-Sutkiewicz  
email: mgromade@ump.edu.pl 

tel. 61 8546825  

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

I - IV 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Nie ma wymagań wstępnych dla studentów przystępujących do zajęć. 

Cel kształcenia 

Uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie zachowań patologicznych; umiejętność 

rozpoznawania konkretnych zachowań; umiejętność reagowania w przypadku interakcji  

 z osobą przejawiającą zachowania patologiczne; poszerzenie kompetencji społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Współczesne teorie socjologiczne dotyczące patologii społecznych; norma a patologia; 

determinanty zachowań patologicznych – uwarunkowania środowiskowe: rodzina, grupa 

rówieśnicza, środowisko lokalne, szkoła, zakład pracy; kultura i podkultura; wybrane 

zagadnienia patologiczne: lekomania, narkomania, prostytucja, nadużywanie alkoholu, 

samobójstwo, otyłość, anoreksja i bulimia, nikotynizm; rozpoznawanie i umiejętne reagowanie 

na przejawy zachowań patologicznych; działania profilaktyczne i ich rola. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Prezentacja treści przez prowadzącego  

Dyskusja 

Filmy dydaktyczne 

Planowanie działań (przez studentów)  odpowiadających potrzebom danych grup 

społecznych  lub   jednostek. 

Stałe ukierunkowywanie toku nauczania studentów na zdobywanie i porządkowanie wiedzy, 

monitorowanie i analizę działań, wyciąganie wniosków i opracowanie metod postępowania 

 z grupą bądź jednostką. 

 Czytanie przez studentów zadanej literatury. Analiza treści. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. 

Na każdych zajęciach odbywa się  dyskusja pozwalająca na ciągłą ocenę wiedzy, umiejętności 

i zaangażowania studenta w poruszaną tematykę. 

Na zakończenie zajęć kolokwium ustne lub pisemne. 

Literatura 

podstawowa 

Urban B. Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. Wyd. UJ. Kraków 

2001. 

Urban B. Problemy współczesnej patologii społecznej. Wyd. UJ. Kraków 1998. 

Dobek-Ostrowska B. Podstawy komunikowania społecznego. Astrum. Wrocław 1999. 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Gossop M. Narkomania. Mity i rzeczywistość. PWN. Warszawa 1993. 

Jablow M. Anoreksja, bulimia, otyłość. GWP. Gdańsk 2000. 

Cierpiałkowska L. Alkoholizm. Przyczyny-Leczenie-Profilaktyka. Wyd. Naukowe UAM. 

Poznań 2001. 

Urban B. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Wyd. UJ. Kraków 1998. 

Czapiński J., Panek T.: Diagnoza społeczna (raporty z badań). 
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

 Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju organizmu 

ludzkiego, homeostazy ustrojowej i jej regulacji, procesów 

reprodukcji, starzenia się i śmierci. 

K_W02 
M2_W02 

M2_W01 

P_W02 
Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych oraz metody ich oceny. 
K_W05 M2_W03 

P_W03 

Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne 

związane ze zdrowiem i jego ochroną, w zakresie niezbędnym 

dla medycyny laboratoryjnej. 

K_W14 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

P_U01 
Potrafi przekazywać informacje o wyniku badania 

laboratoryjnego bez ingerencji w kompetencje lekarza. 
K_U02 M2_U01 

P_U02 Potrafi pouczyć pacjenta przed pobraniem materiału do badań. K_U03 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U05 

P_U03 

Potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami, 

innymi pracownikami ochrony zdrowia i odbiorcami 

wyników. 

K_U04 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

P_U04 
Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań 

badawczych. 
K_U38 M2_U08 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

P_K03 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania. 
K_K03 

M2_K03 

M2_K05 

P_K04 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  5 x 3 h 15h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  5 x 2 h 10h 

przygotowanie do kolokwiów   2h 2h 

Łączny nakład pracy studenta  27 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W03 

P_U01-P_U03 

P_K01 

P_K03 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.  

P_W01 Dyskusja.  
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P_W02 

P_W03 

P_U03 

P_U04 

P_K01 

P_K02 

P_K03 

P_K01 

P_K03 

P_K04 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy.  

P_U03 

P_U04 

P_K02 

Ocena zdolności do pracy w grupie.  

P_W01 

P_W02 

P_W03 

P_U04 

P_K03 

Ułożenie planu działań profilaktycznych.  

P_W01 

P_W02 

P_W03 

P_K03 

 Kolokwium. 

Data 

opracowania 

programu 

25.10.2012 Program opracował 
dr M. Gromadecka-Sutkiewicz 

mgr J. Kłos 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Profilaktyka 

uzależnień 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_20 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Zakład Higieny 

Katedry Medycyny 

Społecznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

dr n. biol. Aneta Klimberg 
email: anetak@ump.edu.pl 

tel. 61 854 73 89 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

I - IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 

Nabycie umiejętności identyfikowania różnego rodzaju uzależnień wraz z podstawami ich 

kliniki. Poznanie możliwości prowadzenia działań profilaktycznych z tego zakresu. Nabycie 

umiejętności planowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Uzależnienia: definicje, klasyfikacje; uzależnienie fizyczne, uzależnienie psychiczne 

Uzależnienia obsesyjno-kompulsywne (od komputera, Internetu, zakupów, pracy, hazardu, 

telefonów komórkowych, „sportów ekstremalnych”, solarium itp.) 

Uzależnienie substancji psychoaktywnych (od alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy): 

podstawy kliniczne, epidemiologia, zachowania ryzykowne, możliwości przeciwdziałania 

 i możliwości terapii; współuzależnienie; FAS 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Seminarium z prezentacją multimedialną.  

Warsztaty. 

Praca w grupach, dyskusja, praca z tekstem. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Dla uzyskania zaliczenia konieczne jest odrobienie wszystkich zajęć i zdanie testu końcowego. 

Nieobecność należy usprawiedliwić a następnie opuszczone zajęcie odrobić. W przypadku 

więcej niż 2 nieobecności należy powtórzyć cykl zajęć. Dopuszczalne są 2 podejścia do 

końcowego testu zaliczeniowego; w przypadku niepowodzenia obowiązuje ustne zaliczenie w 

obecności kierownika Zakładu. 

Literatura 

podstawowa 

Woronowicz BT. Alkoholizm jako choroba. PARPA, Warszawa 1995. 

Juczyński Z. Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. PZWL, 

Warszawa 2005. 

Zajączkowski K. Nikotyna, alkohol, narkotyki. Profilaktyka uzależnień. Wyd. Rubikon, 

Kraków 2001.  

Literatura 

uzupełniająca 

 

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 

1485 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372 z późn. zm.). 

Cungi Ch. Stawią czoło uzależnieniom. Wyd. PAX, Warszawa 2007. 

Warecki K. Dopalacze. Wyd. Polwen, Radom 2010. 

Guerreschi C. Nowe uzależnienia. Wyd. Salwator, Kraków 2006. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K02 

M2_K01 

P_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K06 

M2_K04 

mailto:anetak@ump.edu.pl
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P_K03 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania. 
K_K03 

M2_K05 

M2_K03 

P_K04 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia 

 i współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

P_K05 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach 3 x 5 h 15 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów 2 x 3 h 6 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 5 h 5 h 

Łączny nakład pracy studenta  26 h 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_K01-P_K05 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Egzamin testowy. 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Obecność 

na wszystkich seminariach, a w razie nieobecności 

zaliczenie ustne danego tematu. 

 

Aktywny udział podczas seminariów.  

Data 

opracowania 

programu 

31.12.2012 r. Program opracował dr n. biol. Aneta Klimberg 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Ruch jako profilaktyka 

chorób zawodowych 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_14 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

dr Janusz Przybylski 
email: azsam@op.pl 

tel.: 61 854 70 99 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

I - IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

15 

seminaria  

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 

Zdobycie wiedzy na temat zależności pomiędzy zagrożeniami zdrowia spowodowanymi 

warunkami pracy i sposobem jej wykonywania , a brakiem aktywności fizycznej. 

Zdobycie wiedzy z zakresu wzmacniania oraz zachowania zdrowia fizycznego  

i psychofizycznego poprzez rozbudzanie zainteresowań do spontanicznej aktywności 

rekreacyjno-sportowej. 

Zdobycie wiedzy na temat zdrowotnych aspektów aktywności fizycznej 

Umiejętność zastosowania różnych form aktywności ruchowej w celu podtrzymywania 

zdrowia i sprawności fizycznej oraz zapobiegania dolegliwością związanym z wykonywaną 

pracą zawodową. 

Zdobycie umiejętności zastosowania odpowiednich form i środków aktywności fizycznej 

wzmacniając wszystkie aspekty swojego zdrowia: fizyczne, psychiczne i społeczne. 

Umiejętność wykorzystania poznanych form aktywności ruchowej mających na celu  dbanie  o 

prawidłową postawę ciała, stosowanie różnych technik relaksacyjnych  oraz  kształtowanie 

wydolności.  

Rozwijanie potrzeb ustawicznego kształcenia oraz dbania o własną sprawność fizyczną 

 i zdrowie. 

Przejawia gotowość do współpracy w grupie odpowiednio określając i realizując cele. 

Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia – siłownia cardio 

Zapoznanie z bezpiecznym korzystaniem z maszyn aerobowych – monitoring tętna jako 

wyznacznik intensywności wysiłku. 

Określanie indywidualnych możliwości wysiłku w pracy tlenowej i mieszanej na maszynach 

aerobowych – zastosowanie podstawowego wzoru 220 – wiek (wg Coopera) 

Kształtowanie prawidłowej masy ciała poprzez ćwiczenia w pracy tlenowej – trening  

zdrowotny. 

 Kształtowanie wytrzymałości w pracy tlenowej metodą ciągłą ze stałym obciążeniem na 

maszynach aerobowych. 

Kształtowanie siły mięśniowej w pracy tlenowej na cykloergometrach i crosstreinerach. 

Kształtowanie sprawności mięśniowej w pracy tlenowej na ergometrach – programowanie 

indywidualnego wysiłku wg oczekiwań i potrzeb. 

Kształtowanie wytrzymałości metodą zmienną i interwałową w pracy tlenowej  

i mieszanej. 

Ćwiczenia na maszynach aerobowych kształtujące i ujędrniające sylwetkę oraz poprawiające 

wydolność organizmu – trening zdrowotny. 

Ćwiczenia – siłownia 

Korzystanie z urządzeń w siłowni w sposób efektywny i bezpieczny. 

Dobór właściwych ćwiczeń oporowych stymulujących harmonijny rozwój poszczególnych 

grup mięśniowych. 

mailto:azsam@op.pl
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Sposoby intensyfikacji ćwiczeń oporowych stosowanych w siłowni zwiększających sprawność 

mięśniową. 

Dobór obciążeń do ćwiczeń oporowych wpływających na: masę mięśniową, siłę mięśniową, 

wytrzymałość siłową. 

Dobór ćwiczeń i obciążeń do prozdrowotnego treningu siłowego. 

Wyrównywanie dysproporcji mięśniowych wykorzystując trening body building. 

Kształtowanie sylwetki z zastosowaniem ćwiczeń oporowych. 

Sposoby i formy stosowania regeneracji w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń siłowych. 

Ćwiczenia - aerobic 

Ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu, basic aerobik. Przepisy BHP i regulamin zaliczenia 

przedmiotu. 

Doskonalenie kroków bazowych aerobiku. 

Latino aerobik – układ choreograficzny oparty na krokach salsy. 

Ogólnorozwojowe ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem piłek Thera band 

Stretching jako przykład ćwiczeń fizycznych polegający na rozciąganiu i uelastycznieniu 

mięśni. 

ABT – przykładowe ćwiczenia wzmacniające brzuch, pośladki i uda 

Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem taśm Thera band. 

Pilates jako przykład ćwiczeń fizycznych angażujących ciało i umysł 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Twórcze, odtwórcze , analityczne, syntetyczne , mieszane, aktywizujące. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Obecność na wszystkich zajęciach. 

Przedstawienie w formie teoretycznej i praktycznej indywidualnego programu ćwiczeń dzięki 

którym student realizuje i osiąga cele fakultetu. 

Literatura 

podstawowa 

Kuiński H.  Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera Warszawa 2002r. 

Kuński H. Podstawy treningu zdrowotnego. S i T Warszawa 1985. 

T. Stefaniak. Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Warszawa 1995r. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zdobycie wiedzy na temat zależności pomiędzy zagrożeniami 

zdrowia spowodowanymi warunkami pracy  

i sposobem jej wykonywania, a brakiem aktywności fizycznej. 

 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

M2_K07 

P_W02 
Zdobycie wiedzy z zakresu wzmacniania i zachowania 

zdrowia fizycznego i psychofizycznego poprzez rozbudzanie 

zainteresowań do spontanicznej aktywności rekreacyjno-

sportowej. 

 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

M2_K07 

P_W03 Posiada wiedzę na temat zdrowotnych aspektów aktywności 

fizycznej. 
 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K07 

 

P_U01 
Potrafi zastosować różne formy aktywności ruchowej w celu 

podtrzymywania zdrowia i sprawności fizycznej oraz 
 

M2_W02 

M2_W01 
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zapobiegania dolegliwościom związanym z wykonywaną 

pracą zawodową. 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

M2_U08 

M2_K01 

M2_K04 

M2_K06 

M2_K07 

P_U02 
Potrafi indywidualnie zastosować odpowiednie formy  

i środki aktywności fizycznej wzmacniając wszystkie aspekty 

swojego zdrowia: fizyczne, psychiczne i społeczne. 

 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

M2_U08 

M2_K01 

M2_K04 

M2_K06 

M2_K07 

P_U03 
Wykorzystuje poznane formy aktywności ruchowej mające na 

celu  dbanie  o prawidłową postawę ciała i kształtowanie 

wydolności oraz stosuje różne techniki relaksacyjnych. 

 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

M2_U08 

M2_K01 

M2_K04 

M2_K06 

M2_K07 

P_K01 Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia oraz konieczność 

dbania o własną sprawność fizyczną i zdrowie. 
 M2_K01 

P_K02 Potrafi pracować w grupie odpowiednio określając  

i realizując cele. 
 

M2_K04 

M2_K06 

P_K03  Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.  M2_K07 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach 
7 x 2h 

1x 1h 

15 h 

Samodzielna praca studenta    

Łączny nakład pracy studenta  15 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

i praktycznej indywidualnego programu 
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ćwiczeń dzięki którym student realizuje 

i osiąga cele fakultetu. 

P_W02 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje 

i osiąga cele fakultetu. 

P_W03 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje 

i osiąga cele fakultetu. 

P_U01 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje 

i osiąga cele fakultetu. 

P_U02 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje 

i osiąga cele fakultetu. 

P_U03 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje 

i osiąga cele fakultetu. 

P_K01 TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje 

i osiąga cele fakultetu. 

P_K02 TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje 

i osiąga cele fakultetu. 

P_K03 TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje 

i osiąga cele fakultetu. 

Data 

opracowania 

programu 

05.06.2012 Program opracował Mgr Paweł Kowalski 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Ruch profilaktyką 

zdrowia 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_15 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

dr Janusz Przybylski 
email:azsam@op.pl 

tel. 61-854-70-99 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

I - IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

15 

seminaria  

- 

Obszar 

nauczania 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 

Zdobycie wiedzy, na temat konieczności ruchu, jako czynnika umożliwiającego prawidłowe 

funkcjonowanie organizmu i zapewniającego zachowanie zdrowia. 

Zdobycie wiedzy na temat oddziaływania ruchu na własne zdrowie: fizyczne, psychiczne, 

społeczne, min. na umiejętność radzenie sobie ze stresem   

Zdobycie wiedzy na temat odpowiedniego doboru różnych form aktywności fizycznej 

 ( ruchu), w zależności od możliwości ćwiczącego, jego zainteresowań, wieku i płci. 

Zdobycie wiedzy o prostych sposobach kontrolowania własnego organizmu, podczas 

stosowania różnych form ruchu. 

Zdobycie umiejętności dostrzegania potrzeby ruchu jako podstawy umożliwiającej prawidłowe 

funkcjonowanie organizmu i zapewniającej zachowanie zdrowia. 

Zdobycie umiejętności oddziaływania na własne zdrowie: fizyczne, psychiczne, społeczne, 

poprzez ruch. 

Zdobycie umiejętności właściwego doboru  różnych form aktywności fizycznej (ruchu),  

w zależności do możliwości ćwiczącego, jego zainteresowań, wieku i płci. 

Zdobycie umiejętności prostej kontroli swojego organizmu, podczas różnych form ruchu. 

Zdobycie wiedzy, jak dbać o swoje bezpieczeństwo i współćwiczących, zgodnie z przepisami 

BHP. 

Zdobycie wiedzy, jak pracować w grupie, jak motywować do podjęcia i kontynuowania 

aktywności sportowej. 

Uaktualnianie  wiedzy o nowych formach aktywności fizycznej, rozwijanie kreatywnego 

współdziałania z innymi ćwiczącymi. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia - aerobic 

Ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu, basic aerobik. Przepisy BHP i regulamin zaliczenia 

przedmiotu. 

Doskonalenie kroków bazowych aerobiku. 

Latino aerobik – układ choreograficzny oparty na krokach salsy. 

Ogólnorozwojowe ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem piłek Thera band. 

Stretching jako przykład ćwiczeń fizycznych polegający na rozciąganiu 

 i uelastycznieniu mięśni. 

ABT – przykładowe ćwiczenia wzmacniające brzuch, pośladki i uda. 

Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem taśm Thera band. 

Pilates jako przykład ćwiczeń fizycznych angażujących ciało i umysł. 

Ćwiczenia - siłownia 

1. Korzystanie z urządzeń w siłowni w sposób efektywny i bezpieczny. 

2. Dobór właściwych ćwiczeń oporowych stymulujących harmonijny rozwój poszczególnych 

grup mięśniowych. 

3. Sposoby intensyfikacji ćwiczeń oporowych stosowanych w siłowni zwiększających sprawność 

mięśniową. 
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4. Dobór obciążeń do ćwiczeń oporowych wpływających na: masę mięśniową, siłę mięśniową, 

wytrzymałość siłową. 

5. Dobór ćwiczeń i obciążeń do prozdrowotnego treningu siłowego. 

6. Wyrównywanie dysproporcji mięśniowych wykorzystując trening body building. 

7. Kształtowanie sylwetki z zastosowaniem ćwiczeń oporowych. 

8. Sposoby i formy stosowania regeneracji w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń siłowych. 

Ćwiczenia - siłownia 

1. Korzystanie z urządzeń w siłowni w sposób efektywny i bezpieczny. 

2. Dobór właściwych ćwiczeń oporowych stymulujących harmonijny rozwój poszczególnych   

grup mięśniowych. 

3. Sposoby intensyfikacji ćwiczeń oporowych stosowanych w siłowni zwiększających sprawność 

mięśniową. 

4. Dobór obciążeń do ćwiczeń oporowych wpływających na: masę mięśniową, siłę mięśniową, 

wytrzymałość siłową. 

5. Dobór ćwiczeń i obciążeń do prozdrowotnego treningu siłowego. 

6. Wyrównywanie dysproporcji mięśniowych wykorzystując trening body building. 

7. Kształtowanie sylwetki z zastosowaniem ćwiczeń oporowych. 

8. Sposoby i formy stosowania regeneracji w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń siłowych. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Twórcze, odtwórcze , analityczne, syntetyczne , mieszane, aktywizujące. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Obecność na wszystkich zajęciach. 

Przedstawienie w formie teoretycznej i praktycznej indywidualnego programu ćwiczeń dzięki 

którym student realizuje i osiąga cele fakultetu. 

Literatura 

podstawowa 

1. Kuiński H.  Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera Warszawa  2002r. 

2. Kuński H. Podstawy treningu zdrowotnego. S i T Warszawa 1985. 

3. E. Kubiak, Aerobik czy fitness. Poznań 2002r. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zdobył wiedzę, na temat konieczności ruchu, jako czynnika 

umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie organizmu  

i zapewniającego zachowanie zdrowia. 

 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

M2_K07 

P_W02 

Zdobył wiedzę na temat oddziaływania ruchu na własne 

zdrowie: fizyczne, psychiczne, społeczne, min. na umiejętność 

radzenie sobie ze stresem. 

 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

M2_K07 

P_W03 

Zdobył wiedzę na temat odpowiedniego doboru różnych form 

aktywności fizycznej ( ruchu), w zależności od możliwości 

ćwiczącego, jego zainteresowań, wieku i płci. 

 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K07 
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P_W04 
Zdobył wiedzę o prostych sposobach kontrolowania własnego 

organizmu, podczas stosowania różnych form ruchu. 
 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K07 

P_U01 

Zdobył umiejętność dostrzegania potrzeby ruchu jako 

podstawy umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie 

organizmu i zapewniającej zachowanie zdrowia. 

 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

M2_U08 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K03 

M2_K04 

M2_K05 

M2_K06 

M2_K07 

P_U02 
Zdobył umiejętności oddziaływania na własne zdrowie: 

fizyczne, psychiczne, społeczne, poprzez ruch. 
 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

M2_U08 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K03 

M2_K04 

M2_K05 

M2_K06 

M2_K07 

P_U03 

Zdobył umiejętności właściwego doboru  różnych form 

aktywności fizycznej (ruchu), w zależności do możliwości 

ćwiczącego, jego zainteresowań, wieku i płci. 

 

 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

M2_U08 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K03 

M2_K04 

M2_K05 

M2_K06 

M2_K07 

P_U04 Zdobył umiejętności prostej kontroli swojego organizmu, 

podczas różnych form ruchu. 
 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W05 

M2_W06 

M2_W08 

,M2_U08 

M2_K01 
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M2_K02 

M2_K03 

M2_K04 

M2_K05 

M2_K06 

M2_K07 

P_K01 Zdobył wiedzę, jak dbać o swoje bezpieczeństwo 

 i współćwiczących, zgodnie z przepisami BHP. 
 M2_K07 

P_K02 Zdobył wiedzę, jak pracować w grupie, jak motywować do 

podjęcia i kontynuowania aktywności sportowej. 
 

M2_K03 

M2_K05 

M2_K04 

M2_K06 

P_K03 Uaktualnił  wiedzę o nowych formach aktywności fizycznej, 

rozwijanie kreatywnego współdziałania z innymi ćwiczącymi. 
 

M2_K01 

M2_K02 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach 
7 x 2 h 

1 x 1 h 
15 h 

Samodzielna praca studenta    

Łączny nakład pracy studenta  15 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  
15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje i 

osiąga cele fakultetu. 

P_W02 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje i 

osiąga cele fakultetu. 

P_W03 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje i 

osiąga cele fakultetu. 

P_W04 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje i 

osiąga cele fakultetu. 

P_U01 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje i 

osiąga cele fakultetu. 

P_U02 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje i 

osiąga cele fakultetu. 
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P_U03 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje i 

osiąga cele fakultetu. 

P_U04 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje i 

osiąga cele fakultetu. 

P_K01 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje i 

osiąga cele fakultetu. 

P_K02 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje i 

osiąga cele fakultetu. 

P_K03 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje i 

osiąga cele fakultetu. 

Data 

opracowania 

programu 

05.06.2012 Program opracował Mgr Paweł Kowalski 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Stereochemia 

związków 

organicznych 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_17 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Chemii 

Organicznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

dr hab. Marek Bernard 
email: mbernard@ump.edu.pl 

tel. 61 854 66 75 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

I - IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

5 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

10 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 

Wyjaśnienie podstawowych problemów stereochemii organicznej z uwzględnieniem 

zależności między budową przestrzenną związków organicznych a ich aktywnością 

biologiczną. Nabyta wiedza jest pomocna w zrozumieniu zagadnień z zakresu niektórych 

przedmiotów (biochemia, chemia kliniczna) na kolejnych latach studiów. 

Treści 

programowe  

Wykłady 

Analiza konformacyjna alkanów i cykloalkanów, izomeria geometryczna oraz chiralność 

związków organicznych. W programie fakultetu uwzględniono również relacje między 

konformacją oraz budową przestrzenną związków organicznych i ich działaniem 

biologicznym. 

Seminaria 

j.w. wykłady są zintegrowane z seminariami 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Zajęcia w formie seminaryjnej poprzedzane są przez wprowadzające w temat wykłady.  

Do wyjaśnienia budowy przestrzennej używane są cyfrowe modele molekularne i animacje 

komputerowe, będące integralnym elementem programów komputerowych SpartanView 

 i SpartanBuild. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Zaliczenie na podstawie aktywności studenta na zajęciach i sprawdzianu końcowego. 

Literatura 

podstawowa 

Chemia Organiczna, John McMurry, wyd. polskie 2 lub 1, PWN 2005 lub 2000, 

Chemia Organiczna, J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, PWN 2009-2010,t.2 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Potrafi rozpoznać budowę przestrzenną związków 

organicznych. 
K_W09 M2_W01 

P_W02 

Rozumie zależność aktywności biologicznej od budowy 

przestrzennej związków organicznych, w tym ważnych 

związków naturalnych jak białka, lipidy, cukry i kwasy 

nukleinowe. 

K_W09 M2_W01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 5 x 1 h 5 h 

udział w seminariach 5 x 2 h 10 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów 5 x 2 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

mailto:mbernard@ump.edu.pl
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Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W02 
Ocena zdolności studenta do rozpoznawania budowy 

przestrzennej związków organicznych. 
Sprawdzian końcowy. 

Data 

opracowania 

programu 

24.05.2012 Program opracował Dr hab. Marek K. Bernard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 

 

Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i 

forma 

studiów 

jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Suicydologia – struktura  

i dynamika samobójstw  

w Polsce i na świecie 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_37 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 
Katedra Nauk Społecznych Osoba odpowiedzialna   

Dr Marzena Binczycka- 

Anholcer 
email: m.b.a@tlen.pl 

 tel. 61-854-73-89(90) 

Rodzaj 

przedmiotu fakultatywny 

semestr 

IV 
Forma zajęć  

i liczba 

godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu zachowań patologicznych. Znajomość pojęć: agresja, 

autoagresja, samobójstwo, eutanazja. 

Cel kształcenia 

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu suicydologii.  

Przedstawienie zagadnienia suicydologii w naukach społecznych. 

Przedstawienie zagadnienia samobójstw w ujęciu filozoficznym, socjologicznym, 

biologicznym. 

Przekazanie studentom znaczenia badań genetycznych w suicydologii. 

Ocena wpływu działań psychiatrii i innych specjalizacji medycznych na ograniczenie 

występowania samobójstw. 

Rozwijanie u studentów umiejętności postępowania z osobami zagrożonymi samobójstwem 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Podstawowe pojęcia i zadania suicydologii 

Etiologia zachowań samobójczych 

Struktura i dynamika samobójstw w Polsce i na świecie 

Profilaktyka pre- i post-suicydalna 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, wykłady, publikacje naukowe 

Metody dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, wykłady, wykorzystanie publikacji naukowych  i filmów 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Otrzymanie pozytywnej oceny na kolokwium ustnym 

 

Literatura 

podstawowa 

Binczycka – Anholcer M. (red.): Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, PTHP, Warszawa 

– Poznań 2001 

Binczycka – Anholcer M. (red.): Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne, Foliał, 

Warszawa 2003 

Binczycka – Anholcer M. (red.): Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego, Foliał, 

Warszawa 2006 

Hołyst B.: Samobójstwo – przypadek czy konieczność, PWN, Warszawa 1982 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Hołyst B.: Suicydologia, PWN, Warszawa 2001 

Hołyst B., Staniaszek M., Binczycka – Anholcer M. (red.): Samobójstwo, Foliał, Warszawa 

2002 

Sarzyński P.: Leksykon samobójców, Iskry, Warszawa 2002 

mailto:m.b.a@tlen.pl
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O’connor R, Sheehy N.: Zrozumieć samobójcę, Gdańskie Wydawnictwo  Psychologiczne, 

Gdańsk 2002 

Jarosz M.: Samobójstwa w Polsce i na świecie  ̧PWN, Warszawa 1997 

Jarosz M.: Samobójstwo – ucieczka przegranych, PWN, Warszawa 2005 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna sposoby identyfikacji i badania czynników ryzyka, wady 

i zalety różnego typu badań epidemiologicznych oraz miary 

świadczące o obecności zależności przyczynowo – 

skutkowej. 

  

P_W02 

Zna pojęcie zdrowia publicznego, jego cele, zadania,  

a także strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na 

poziomie krajowym i globalnym oraz wpływ uwarunkowań 

ekonomicznych na możliwości ochrony zdrowia. 

  

P_W03 
Zna zasady tajemnicy lekarskiej, prowadzenia dokumentacji 

medycznej, odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej 

lekarza jak również diagnosty laboratoryjnego. 

  

P_W04 
Zna i rozumie pojęcie śmierci gwałtownej i nagłego zgonu, 

a także różnicę między pojęciami urazu  

a obrażenia w odniesieniu do zachowań suicydologicznych. 

  

P_W05 
Zna podstawy prawne i zasady postępowania diagnosty 

laboratoryjnego podczas oględzin zwłok na miejscu ich 

ujawnienia oraz sądowo-lekarskiego badania zwłok. 

  

P_K01 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  

z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. 
K_K04 

M2_K03 

M2_K08 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  5 x 3 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do kolokwiów   5 x 2 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W05 

P_K01 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy studenta. Kolokwium ustne. 

Data 

opracowania 

programu 

14.02.2013 Program opracował Dr Marzena Binczycka-Anholcer 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Systemy społeczno – 

polityczne 

współczesnego świata 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_18 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 
Katedra Nauk Społecznych 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

Dr hab.  Henryk Lisiak 
email:lisiak@wp.pl 

tel.: 61 854 68 39 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

I - IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 

Zdobycie podstawowej wiedzy  na  temat  funkcjonowania i istoty systemów  politycznych. 

Znajomość kultury politycznej. 

Wykorzystanie   wiadomości   z zakresu  wiedzy  o  polityce w pracy zawodowej oraz 

kontaktach społecznych. 

Świadomość związku  politologii z innymi  naukami. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Państwo, polityka, władza, bezpieczeństwo. 

Społeczeństwo, system społeczno-polityczny i mechanizm jego  funkcjonowania. 

Człowiek  istotą polityczną. 

Kultura polityczna. 

Świadomość  polityczna. 

Geneza demokracji  i  jej cechy. 

Ewolucja demokracji. 

Mechanizmy wyborcze. 

Rodzaje aktywności publicznej. 

Przesłanki narodzin  systemu totalitarnego. 

Cechy charakterystyczne  systemu totalitarnego. 

Systemy autorytarne. 

Partie polityczne  oraz  grupy nacisku i ich rola w funkcjonowaniu współczesnego systemu 

politycznego. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Analiza tekstu źródłowego. 

Dyskusja kierowana. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Obecność na zajęciach, zaliczenie ustne, prowadzone podczas trwanie zajęć.  

 

Literatura 

podstawowa 

W. Skrzydło, Ustroje państw współczesnych, Lublin 2001. 

P. Steiner,  Demokracje  europejskie, Rzeszow 1993. 

Vernon  van Dycke, Wprowadzenie  do  polityki ,Poznań 2000. 

J. Jamroz, Systemy  polityczne rozwiniętych  państw  kapitalistycznych. Warszawa 1979 

Literatura 

uzupełniająca 

 

K.A. Wojtaszczyk, Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Warszawa 1995. 

S, Gebenther, Konstytucje  Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii, i Szwajcarii,  

Wrocław –Warszawa-Kraków-Gdańsk 

J. Jamroz, Systemy  polityczne rozwiniętych  państw  kapitalistycznych. Warszawa 1979 
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_K01 Zna podstawowe pojęcia  nauki o polityce. K_K01 
M2_K01 

M2_K02 

P_K02 
Wie  czym  jest  system polityczny i jakie  jest  jego 

otoczenie. 
K_K05 M2_K07 

P_K03 
Zna typologię  współczesnych   systemów społeczno-

politycznych. 
K_K06 M2_K01 

P_K04 

Zna  przesłanki narodzin demokracji, proces jej tworzenia  

oraz zasady  działania współczesnego państwa 

demokratycznego. 

K_K07 M2_K09 

P_K05 Potrafi określić rolę i zadania państwa. 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K05 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K04 

 M2_K06 

M2_K03 

M2_K05 

M2_K07 

P_K06 

Potrafi scharakteryzować kulturę polityczna, jej 

uwarunkowania i wpływ  na kształtowanie się  systemu  

politycznego. 

K_K01 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

P_K07 
Potrafi rozpoznać i scharakteryzować omawiane systemy 

polityczne. 
K_K05 M2_K07 

P_K08 Potrafi scharakteryzować  istotę  systemu totalitarnego. K_K05 M2_K07 

P_K09 
Potrafi prawidłowo interpretować   niektóre zjawiska  

polityczne zachodzące we współczesnym świecie. 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K05 

K_K06 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K03 

M2_K05 

M2_K07 

P_K10 
Ma świadomość  istnienia  różnych  mechanizmów 

wyborczych  w państwach demokratycznych. 

K_K01 

K_K05 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K07 

P_K11 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, wie kiedy 

zwrócić się do ekspertów. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K12 

Posiada umiejętność postrzegania człowieka  w sposób 

całościowy, nie tylko jako istoty biofizycznej  

i psychicznej  ale  także   społecznej   uwikłanej   

w stworzony przez  siebie   system polityczny. 

K_K02 

K_K05 

M2_K04 

M2_K06 

M2_K07 

P_K13 Postrzega politologię całościowo, jako naukę. 
K_K01 

K_K05 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K07 

P_K14 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przybierając w 

niej różne role społeczne. 
K_K02 

M2_K04 

M2_K06 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach 15 x 1h 15 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów 15 x 1h 15 h 

Łączny nakład pracy studenta  30 h 
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Wskaźniki 

ilościowe 

 
Liczba godzin Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_K01-P_K14 
Obserwacja pracy studenta podczas 

zajęć. 

Podsumowująca ocena pracy studenta na 

zajęciach. 

Data 

opracowania 

programu 

10.06.2012 
Program 

opracował 
Dr hab. Henryk Lisiak 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 

Wellnes – budowanie 

równowagi psycho –

fizycznej 

Punkty ECTS FMK_19 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

dr Janusz Przybylski 
email: azsam@op.pl 

tel. 61 854 70 99 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

I - IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

15 

seminaria  

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 

Zdobycie wiedzy dotyczącej prozdrowotnych wartości ruchu - wpływu aktywności fizycznej 

na zdrowie człowieka. 

Zdobycie wiedzy dotyczącej psychofizycznych wartości aktywności fizycznej. 

Zdobycie wiedzy dotyczącej sposobów podnoszenia własnej sprawności fizycznej. 

Zdobycie wiedzy dotyczącej wpływu ćwiczeń oddechowych i relaksacji na organizm 

człowieka. 

Zdobycie wiedzy dotyczącej wpływu ćwiczeń fizycznych na prawidłowe funkcjonowanie 

organizmu człowieka. 

Umiejętność doboru  i zastosowania różnych ćwiczeń ruchowych wpływających na poprawę 

samopoczucia.  

Umiejętność doboru odpowiednich rodzajów aktywności fizycznych do własnych 

umiejętności, możliwości, predyspozycji i upodobań. 

Umiejętność rozwijania własnej sprawności fizycznej. 

Umiejętność doboru odpowiednich ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych w celu 

redukowania negatywnego stresu. 

Umiejętność doboru odpowiednich ćwiczeń fizycznych zapewniających prawidłowe 

funkcjonowanie organizmu człowieka. 

Zdobycie wiedzy dotyczącej  organizacji zajęć relaksacyjno – sportowych. 

Zdobycie wiedzy dotyczącej oceny i kontroli sprawności i rozwoju fizycznego własnego  

i innych. 

Umiejętność postępowania w pracy zgodnie z zasadami BHP. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia - siłownia 

Korzystanie z urządzeń w siłowni w sposób efektywny i bezpieczny. 

Dobór właściwych ćwiczeń oporowych stymulujących harmonijny rozwój poszczególnych 

grup mięśniowych. 

Sposoby intensyfikacji ćwiczeń oporowych stosowanych w siłowni zwiększających 

sprawność mięśniową. 

Dobór obciążeń do ćwiczeń oporowych wpływających na: masę mięśniową, siłę mięśniową, 

wytrzymałość siłową. 

Dobór ćwiczeń i obciążeń do prozdrowotnego treningu siłowego. 

Wyrównywanie dysproporcji mięśniowych wykorzystując trening body building. 

Kształtowanie sylwetki z zastosowaniem ćwiczeń oporowych. 

Sposoby i formy stosowania regeneracji w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń siłowych. 

Ćwiczenia – siłownia cardio 

Zapoznanie z bezpiecznym korzystaniem z maszyn aerobowych – monitoring tętna jako 

wyznacznik intensywności wysiłku. 
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Określanie indywidualnych możliwości wysiłku w pracy tlenowej i mieszanej na maszynach 

aerobowych – zastosowanie podstawowego wzoru 220 – wiek (wg Coopera) 

Kształtowanie prawidłowej masy ciała poprzez ćwiczenia w pracy tlenowej – trening 

zdrowotny. 

Kształtowanie wytrzymałości w pracy tlenowej metodą ciągłą ze stałym obciążeniem na 

maszynach aerobowych. 

Kształtowanie siły mięśniowej w pracy tlenowej na cykloergometrach i crosstreinerach. 

Kształtowanie sprawności mięśniowej w pracy tlenowej na ergometrach – programowanie 

indywidualnego wysiłku wg oczekiwań i potrzeb. 

Kształtowanie wytrzymałości metodą zmienną i interwałową w pracy tlenowej  

i mieszanej. 

Ćwiczenia na maszynach aerobowych kształtujące i ujędrniające sylwetkę oraz poprawiające 

wydolność organizmu – trening zdrowotny. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Odtwórcze, twórcze, aktywizujące, analityczne, syntetyczne, mieszane 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Obecność na wszystkich zajęciach 

Literatura 

podstawowa 

Zatonia M., Jethona Z. Aktywność ruchowa w świetle badań fizjologicznych i promocji 

zdrowia. Wrocław 1998, 

Kuński H. Podstawy treningu zdrowotnego. S i T Warszawa 1985r. 

T. Stefaniak. Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Warszawa 1995r. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zdobycie wiedzy dotyczącej prozdrowotnych wartości ruchu 

- wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. 

 

 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W01 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K07 

P_W02 
Zdobycie wiedzy dotyczącej psychofizycznych wartości 

aktywności fizycznej. 

 

 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W0 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K03 

M2_K05 

M2_K07 

P_W03 
Zdobycie wiedzy dotyczącej sposobów podnoszenia własnej 

sprawności fizycznej. 

 

 

M2_U08 

M2_K03 

M2_K05 

M2_K07 

P_W04 
Zdobycie wiedzy dotyczącej wpływu ćwiczeń oddechowych 

i relaksacji na organizm człowieka. 

 

 

M2_K01 

M2_K02 

M2_K07 
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M2_K03 

M2_K05 

P_W05 
Zdobycie wiedzy dotyczącej wpływu ćwiczeń fizycznych na 

prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka. 

 

 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W01 

M2_K07 

P_U01 
Umiejętność doboru  i zastosowania różnych ćwiczeń 

ruchowych wpływających na poprawę samopoczucia.  

 

 

M2_W02 

M2_W01 

M2_U08 

M2_K04 

M2_K06 

M2_K07 

M2_K01 

P_U02 
Umiejętność doboru odpowiednich rodzajów aktywności 

fizycznych do własnych umiejętności, możliwości, 

predyspozycji i upodobań. 

 

 

M2_W02 

M2_W01 

M2_U08 

M2_K04 

M2_K06 

M2_K07 

M2_K01 

P_U03 
Umiejętność rozwijania własnej sprawności fizycznej.  

M2_U08 

M2_K07 

P_U04 
Umiejętność doboru odpowiednich ćwiczeń oddechowych 

 i relaksacyjnych w celu redukowania negatywnego stresu. 

 

 

 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W01 

M2_U08 

M2_K04 

M2_K06 

M2_K07 

M2_K01 

P_U05 

Umiejętność doboru odpowiednich ćwiczeń fizycznych 

zapewniających prawidłowe funkcjonowanie organizmu 

człowieka. 

 

 

 

M2_K06 

M2_K07 

M2_K01 

M2_W02 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W01 

M2_U08 

M2_K04 

P_K01 
Zdobycie wiedzy dotyczącej  organizacji zajęć relaksacyjno 

– sportowych. 

 

 

 

M2_K01 

M2_K04 

M2_K06 

M2_K07 

P_K02 Zdobycie wiedzy dotyczącej oceny i kontroli sprawności  

i rozwoju fizycznego własnego i innych. 
 

M2_K04 

M2_K06 
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M2_K03 

M2_K05 

M2_K07 

M2_K01 

P_K03 Umiejętność postępowania w pracy zgodnie z zasadami 

BHP. 
M2_K07 M2_K07 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach 15 x 1 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

Łączny nakład pracy studenta  15 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

 i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje  

i osiąga cele fakultetu. 

P_W02 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

 i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje  

i osiąga cele fakultetu. 

P_W03 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje  

i osiąga cele fakultetu. 

P_W04 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

 i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje  

i osiąga cele fakultetu. 

P_W05 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

 i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje  

i osiąga cele fakultetu. 

P_U01 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

 i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje  

i osiąga cele fakultetu. 

P_U02 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje  

i osiąga cele fakultetu. 

P_U03 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

 i praktycznej indywidualnego programu 
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ćwiczeń dzięki którym student realizuje  

i osiąga cele fakultetu. 

P_U04 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje  

i osiąga cele fakultetu. 

P_U05 TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

 i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje  

i osiąga cele fakultetu. 

P_K01 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej 

 i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje  

i osiąga cele fakultetu. 

P_K02 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje  

i osiąga cele fakultetu. 

P_K03 
TP1, TP2, TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 

Przedstawienie w formie teoretycznej  

i praktycznej indywidualnego programu 

ćwiczeń dzięki którym student realizuje  

i osiąga cele fakultetu. 

Data 

opracowania 

programu 

05.06.2012 
Program 

opracował 
Mgr Paweł Kowalski 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Wiktymizacja  

w medycynie 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_39 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra Nauk 

Społecznych 
Osoba odpowiedzialna  

  

Dr Marzena Binczycka-

Anholcer 
email: m.b.a@tlen.pl 

tel. 61-854-73-89(90) 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

IV 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Podstawowa wiedza z zakresu agresji i problematyki przemocy. 

Cel kształcenia 

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wiktymologii.  

Zapoznanie się z zagadnieniami wiktymologii zachowań kompulsywnych. 

Przedstawienie zagadnienia wiktymologii w naukach społecznych. 

Zapoznanie się z problematyką wiktymizacji w medycynie - diagnoza i profilaktyka 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Pojęcie, zakres, rodzaje i zadania wiktymologii 

Wiktymizacja w medycynie - diagnoza i profilaktyka 

Transplantologia - aspekty medyczne, prawne i psychologiczne 

Eutanazja - aspekty medyczne i prawne 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, wykłady publikacje naukowe. 

Metody dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, wykłady, wykorzystanie publikacji naukowych i filmów. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Otrzymanie pozytywnej oceny na kolokwium ustnym. 

 

Literatura 

podstawowa 

Aronson E., Wilson T.D., Alert R. M.: Psychologia społeczna, Zysk i S-ka Wydawnictwo 

s.c. Poznań 1997  

Binczycka – Anholcer M. (red.): Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, Foliał, Warszawa 

2002 

Binczycka – Anholcer M. (red.): Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego, 

Foliał, Warszawa 2006 

Binczycka – Anholcer M. (red.): Przemoc i agresja jako problem społeczny, Foliał, 

Warszawa 2004 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Dietl W., Hirschmann K., Tophoven R.: „Terroryzm“, PWN, Warszawa 2009 

Hołyst B.: Wiktymologia, Lexis Nexis, Warszawa 2006,  

Hołyst B: Psychologia kryminalistyczna, Lexis Nexis, Warszawa 2005 

Jastrzębski P.: „Przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem”, Wydawnictwo Zrzeszenia 

Prawników Polskich, Warszawa, 2009,  

Moir A., Jessel D.: „Zbrodnia rodzi się w mózgu”, Książka i Wiedza, Warszawa 1998 

Tobiasz – Adamczyk B. (red.): „Przemoc wobec osób starszych”, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 

 

mailto:m.b.a@tlen.pl
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna regulacje dotyczące eksperymentu medycznego oraz 

prowadzenia innych badań medycznych. 

  

P_W02 

Zna regulacje prawne dotyczące przeszczepów, sztucznej 

prokreacji, aborcji, zabiegów estetycznych, leczenia 

paliatywnego, chorób psychicznych. 

  

P_W03 
Zna zasady tajemnicy lekarskiej, prowadzenia dokumentacji 

medycznej, odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej 

lekarza. 

  

P_W04 
Zna i rozumie pojęcie śmierci gwałtownej i nagłego zgonu,  

a także różnicę między pojęciami urazu a obrażenia. 

  

P_W05 
Zna zasady diagnostyki sądowo-lekarskiej i opiniowania  

w przypadkach dotyczących dzieciobójstwa i rekonstrukcji 

okoliczności wypadku drogowego. 

  

P_W06 
Zna pojęcie błędu medycznego, najczęstsze przyczyny 

błędów medycznych i zasady opiniowania w takich 

przypadkach. 

  

P_K01 Zna obowiązki prawne i etyczne diagnosty laboratoryjnego. K_K04  

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  5 x 3 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  5 x 2 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W06 

P_K01 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy. Kolokwium ustne. 

Data 

opracowania 

programu 

14.02.2013 Program opracował 
Dr Marzena Binczycka-

Anholcer 
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III – IV rok 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  ANALITYKA 

MEDYCZNA 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite studia 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Badania kliniczne 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_56 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Farmacji 

Klinicznej i Biofarmacji 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr 

tel. służbowego)                  

Prof. dr hab. Edmund 

Grześkowiak 

grzesko@ump.edu.pl 

61 6687837 

Rodzaj 

przedmiotu 

fakultatywny 

 

VII - VIII 

 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki wstępne 
Farmakologia z farmakodynamiką, Farmakokinetyka z elementami terapii monitorowanej,  

Prawo farmaceutyczne (przygotowanie do respektowania w zakresie badań klinicznych) 

Cel kształcenia 

Zapoznanie studentów z aktualnymi aktami prawnymi z zakresu badań klinicznych w 

Polsce i na świecie.   

Przygotowanie studenta do pracy w jednostkach prowadzących badania kliniczne oraz 

omówienie zagadnień dotyczących odpowiedzialności osób  biorących udział w badaniach 

klinicznych.  

Treści 

programowe 

Seminaria 

1. Przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu badań klinicznych w Polsce i na świecie. 

2. Przedstawienie polskich i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących 

prowadzenia badań klinicznych. 

3. Przedstawienie zagadnień dotyczących dokumentacji badania klinicznego, zakresu 

odpowiedzialności, organizacji, metodyki, audytów, inspekcji, specyfiki badań 

klinicznych fazy I - IV oraz zakresu obowiązków monitora badań klinicznych – wizyta w 

jednostce medycznej przeprowadzającej badania kliniczne (Szpital Kliniczny).  

 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Seminaria z prezentacją multimedialną.  

Wizyta w Szpitalu Klinicznym prowadzącym badania kliniczne - analiza i dyskusja 

dotycząca przykładowych badań klinicznych.   

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Test wielokrotnego wyboru (MCQ – Multiple Choice Questions).   

Kolokwium zaliczeniowe bez oceny.  

 

Literatura 

podstawowa 
 

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć: 

1. Walter M. Badania kliniczne. Organizacja, nadzór, monitorowanie. Wydawnictwo 

OINPHARMA, Warszawa 2004. 

2. Materiały dydaktyczne udostępniane studentom przez nauczycieli prowadzących 

seminaria.  

Literatura 

uzupełniająca 

 

1. Prawo farmaceutyczne z 6 dnia września 2001 roku. Ustawa z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo farmaceutyczne.  

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 maja 2012 roku w sprawie Dobrej 

Praktyki Klinicznej. 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 kwietnia 2004 w sprawie sposobu 

prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich. 

mailto:grzesko@ump.edu.pl
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4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie 

inspekcji badań klinicznych. 

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i 

sponsora. 

6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/20/WE z dnia 4 kwietnia 

2001 roku w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do wdrożenia 

zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych 

produktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania przez człowieka. 

7.  Dyrektywa Komisji 2005/28/WE z 8 kwietnia 2005 roku ustalająca zasady 

oraz szczegółowe wytyczne dobrej praktyki klinicznej w odniesieniu do 

badanych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 

8. Deklaracja Helsińska z 1964 r.  

9. EudraLex - Volume 10 Clinical trials guidelines. 

10. Wytyczne FDA- Code of Federal Regulations. 
 

Przedmiotowe 

efekty kształcenia 

(symbol) 

 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych oraz metody ich oceny. 
K_W05 M2_W03 

P_W02 Zna podstawy metodyczne metod analitycznych. K_W11 
M2_W03 

M2_W07 

P_W03 
Rozumie związek między nieprawidłowościami 

morfologicznymi a funkcją zmienionych narządów i 

układów, objawami klinicznymi i strategią diagnostyczną. 

K_W18 M2_W02 

M2_W03 

P_W04 
Zna podstawowe problemy przedlaboratoryjnej i 

polaboratoryjnej fazy wykonywania badań. 
K_W19 

M2_W03 

M2_W09 

M2_W10 

P_W05 

Zna rolę badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, 

monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń 

narządowych i układowych oraz kryteria doboru tych 

badań i zasady wykonywania. 

K_W20 
M2_W03 

P_W06 
Zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, 

zasady i metodykę pobierania, transportu, przechowywania  

i przygotowania go do analizy. 

K_W22 M2_W03 

M2_W07 

P_W07 
Zna teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki oraz 

znaczenie diagnostyczne ilościowego i jakościowego 

badania płynów ustrojowych. 

K_W29 M2_W03 

M2_W07 

P_U01 

Potrafi skutecznie komunikować się ze 

współpracownikami, innymi pracownikami ochrony 

zdrowia i odbiorcami wyników. 
K_U04 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

P_U02 
Potrafi pobierać materiał do badań, ocenić jego 

przydatność, przechowywać i przygotowywać do analizy. 
K_U05 M2_U01 

M2_U06 

P_U03 

Umie dobrać optymalne metody analityczne i ocenić 

wiarygodność wyników tych analiz. K_U06 
M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U04 
Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki monitorowania 

stężenia leków w materiale biologicznym. 
K_U27 M2_U01 

M2_U02 
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M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U05 Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań 

badawczych. 
K_U38 M2_U08 

 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim  

  

udział w seminariach * 3 x 5 h 15 h 

 

 

  

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów * 3 x 1 h 3 h 

przygotowanie do kolokwium   1 x 7 h 7 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 

 

 

Liczba godzin Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 

1 
* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
18 h 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 – P_W07 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena 

umiejętności dyskusji i interpretacji omawianych 

problemów. 
Kolokwium zaliczeniowe. 

P_U01 – P_U05 
Ocena zdolności do samodzielnej pracy jako osoby 

współuczestniczącej w badaniach klinicznych lub 

oceniającej sposób ich prowadzenia  
Kolokwium zaliczeniowe 

Data opracowania 

programu 
14.04.2015 Program opracował 

Prof. dr hab. Edmund 

Grześkowiak 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Bioinformatyka w 

biologii molekularnej 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

 FMK_52 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Zakład Bioinformatyki i 

Biologii Medycznej 
Osoba odpowiedzialna  

Prof. dr hab. Elżbieta 

Kaczmarek, 

elka@ump.edu.pl,  

tel. 61 8546909 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

V - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

6 

ćwiczenia 

9 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
w zakresie nauk podstawowych, biologia medyczna  

Warunki 

wstępne 

Znajomość obsługi komputera i internetu 

Cel kształcenia 

Zdobycie wiedzy i umiejętności z bioinformatyki w zakresie analizy sekwencji białek i 

kwasów nukleinowych oraz modeli komputerowych do przetwarzania biologicznych baz 

danych. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Podstawowe techniki efektywnej analizy biologicznych baz danych, analiza sekwencji DNA, 

RNA, białek, podstawy teoretyczne metod normalizacji danych z mikromacierzy DNA, 

wprowadzenie do analizy ekspresji genów. Elementy ewolucji molekularnej i analizy 

filogenetycznej. Wybrane metody nauczania komputerowego i sztucznej inteligencji. 

Ćwiczenia 

Komputerowe aplikacje algorytmów i metod wyszukiwania sekwencji: porównanie i  

dopasowanie sekwencji.  

Tematy zajęć: 

1.  Algorytmy dopasowania sekwencji.  

2. Estymowanie dystansów ewolucyjnych. Tworzenie drzew filogenetycznych z 

sekwencji danych. Testowanie niezawodności drzewa. 

3. Wykrywanie ewolucji adaptacyjnej. Drzewa uzgodnione i samopróbkowanie.  

4. Przykłady komputerowej analizy filogenetycznej.   

5. Modele Markowa w dopasowaniu sekwencji.  

6. Przykłady nauczania maszynowego w biologii molekularnej. 

Praktyczne ćwiczenia z przy pomocy programu MEGA5.  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Prezentacje komputerowe i praktyczne ćwiczenia w labolatorium komputerowym 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Poprawne rozwiązanie praktycznego zadania przy komputerze.  

 

Literatura 

podstawowa 

 

Higgs P.A., Attwood T.K..: Bioinformatyka i ewolucja molekularna.  Wydawnictwo 

Naukowe PWN. Warszawa, 2008. 

Hall B.G.. Łatwe drzewa filogenetyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrszawskiego. 

Warszawa 2008.  

Literatura 

uzupełniająca 

Mount D.W. Bioinformatics, Sequence and Genome Analysis. CSHL Press, New York 

2004. 

mailto:elka@ump.edu.pl
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie 

do 

kierunkowy

ch efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do 

obszarowyc

h efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna zasady komputeryzacji laboratorium i działania 

laboratoryjnego systemu informatycznego. 
K_W44 M2_W07 

P_U02 
Potrafi posługiwać się  systemem informatycznym w 

laboratorium. 
K_U39 M2_U08 

P_K01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować 

 i organizować proces uczenia się innych osób. 

K_K01 M2_K01 

    

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 6 x 1 h 6 h 

udział w ćwiczeniach * 9 x 1 h 9h 

udział w seminariach *   

udział w konsultacjach związanych z zajęciami   

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  9 x 1 h 9 h 

przygotowanie do seminariów    

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5 h 5 h 

przygotowanie do egzaminu    

Łączny nakład pracy studenta  29 h 

 Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

*Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  18 h 1 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 
Obserwacja pracy studenta w trakcie 

zajęć 

Prezentacja sposobu rozwiązania wybranego 

zadania 

P_U01 Ocena zdolności  do samodzielnej pracy 
Poprawne rozwiązanie praktycznego zadania 

przy komputerze 

P_K01 Ocena zdolności  do samodzielnej pracy 
Prezentacja sposobu rozwiązania wybranego 

problemu w zespole 

Data 

opracowania 

programu 

9-04-2014 Program opracował Prof. dr hab. Elżbieta Kaczmarek 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i 

forma studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Biostatystyka – 

metody 

zaawansowane 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_03 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Informatyki i Statystyki 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego) 

prof. dr hab. Jerzy Moczko 
email: jmoczko@ump.edu.pl 

tel. 61 854-68-08 

Rodzaj 

przedmiotu 

fakultatywny 

między-

wydziałowy 

semestr 

VII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

15 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych  i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Ukończone zajęcia z zakresu  statystyki. 

Cel kształcenia 

Nabycie wiedzy z zakresu tworzenia zbiorów danych w pakiecie STATISTICA PL  

Nabycie wiedzy z zakresu wykorzystania pakietu statystycznego STATISTICA PL  do 

wielowymiarowej  analizy statystycznej. 

Nabycie wiedzy z zakresu elementów Data Mining. 

Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania pakietu STATISTICA PL do 

wielowymiarowej analizy statystycznej i Data Mining. 

Zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych badań. 

Gotowość do uczenia się przez całe życie. 

Treści 

programowe 

Ćwczenia 

Tworzenie zbiorów danych w pakiecie STATISTICA PL 

Wnioskowanie statystyczne (testy wielowymiarowe): 

     - model regresji wielowymiarowej  

     - model regresji logistycznej  

     - analiza dyskryminacyjna 

Elementy Data Mining  (drzewa regresyjno-klasyfikacyjne, metoda k-najbliższych 

sąsiadów). 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Ćwiczenia praktyczne przy komputerze, analiza przykładowych danych medycznych. 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Obecność na wszystkich zajęciach kontrolowanych. 

Zaliczony sprawdzian praktyczny przy użyciu komputera. 

Literatura 

podstawowa 

Petrie A., Sabin C.: Statystyka medyczna w zarysie ; Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

Warszawa 2006 

Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach  

z medycyny, t.II i tIII; StatSoft Kraków 2006 

Moczko J.A., Bręborowicz G.H.: Nie samą biostatystyką...;OWN Poznań 2010 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Wiesław Wagner, Piotr Błażczak, Statystyka matematyczna z elementami 

doświadczalnictwa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 1992 

Jerzy Greń, Statystyka matematyczna modele i zadania, Wyd. 8 PWN, Warszawa 1984 

Andrzej Luszniewicz, Teresa Słaby, Statystyka stosowana, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 1996 

Radosław Kala, Statystyka dla przyrodników, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. 

Augusta Cieszkowskiego, Poznań 2002 

mailto:jmoczko@ump.edu.pl
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna statystyczne podstawy walidacji metod analitycznych  

i analizy wyników badań laboratoryjnych, metody 

opracowania wyników i oceny ich wartości diagnostycznej 

K_W40 M2_W03 

P_U01 
Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań 

naukowych i własnych obserwacji 
K_U39 M2_U08 

P_K01 Wykazuje umiejętność i nawyk  samokształcenia K_K06 M2_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  15 x 1 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  15 x 1 h 15 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 2 h 2 h 

Łączny nakład pracy studenta  32 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
30 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01 Obserwacja pracy studenta podczas zajęć. Zaliczenie praktyczne przy komputerze. 

P_U01 Obserwacja pracy studenta podczas zajęć. Zaliczenie praktyczne przy komputerze. 

P_K01 Obserwacja pracy studenta podczas zajęć. Zaliczenie praktyczne przy komputerze. 

Data 

opracowania 

programu 

23.10.2012 Program opracował Dr Michał Michalak 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i 

forma studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Diagnostyka chorób 

metabolicznych 

 u dzieci 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_22 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra Pediatrii, Klinika 

Gastroenterologii Dziecięcej 

i Chorób Metabolicznych 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr n. med. Łukasz Kałużny 
email:lukasz@jerozolima.poznan.pl 

tel. 61 8491583 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

V - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

5 

ćwiczenia 

10 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

 

Cel kształcenia 

Zapoznanie studentów  z tematyką wrodzonych zaburzeń metabolicznych, zarówno 

diagnostyki opartej o badania przesiewowe selektywne i populacyjne, jak i wpływu 

diagnostyki i monitorowania na przebieg i rokowanie. 

Treści 

programowe 

Wykłady 

Zapoznanie studentów  z tematyką wrodzonych zaburzeń metabolicznych, zarówno 

diagnostyki opartej o badania przesiewowe selektywne i populacyjne, jak i wpływu 

diagnostyki i monitorowania na przebieg i rokowanie. 

Ćwiczenia  

Zapoznanie studentów  z sprzętem i procedurami diagnostycznymi związanymi z tematyką 

wrodzonych zaburzeń metabolicznych. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykład konwersatoryjny/seminarium, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia. 

Prezentacje multimedialne, filmy, prezentacja sprzętu medycznego. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ocena podsumowująca - aktywny udział studenta na zajęciach, zaliczenie (test z pytaniami 

zamkniętymi, wielokrotnego wyboru). 

Literatura 

podstawowa 

 

Literatura 

uzupełniająca 
Krawczyński M. (red): Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Help – Med 2007 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych oraz metody ich oceny.  
K_W05 M2_W03 

P_W02 

Zna kliniczne aspekty zaburzeń metabolicznych oraz metody 

laboratoryjnej oceny procesów metabolicznych  

w aspekcie mechanizmów rozwoju i przebiegu choroby. 

K_W23 

M2_W03 

M2_W07 

M2_W01 

P_U01 
Potrafi ocenić wyniki badań biochemicznych w odniesieniu 

do określonej patologii lub jednostki chorobowej. 
K_U14 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

mailto:lukasz@jerozolima.poznan.pl
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M2_U07 

M2_U08 

P_K01 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 5 x 1 h 5 h 

udział w ćwiczeniach 5 x 2 h 10 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  5 x 1 h 2 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5 h 5 h 

Łączny nakład pracy studenta  30 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
25 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

K_W01 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium. 

K_W02 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium. 

P_U01 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium. 

P_K01 
Ocena zdolności studenta do pracy zespołowej  

w trakcie ćwiczeń. 

 

Data 

opracowania 

programu 

09.11.2012 Program opracował Dr Łukasz Kałużny 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Diagnostyka 

hormonalna 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_23 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra Endokrynologii, 

Przemiany Materii i 

Chorób Wewnętrznych 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab. Katarzyna Łącka 
email: kktlacka@gmail.com 

tel. 61-869-13-23 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

VII - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
 W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Zaliczenie przedmiotu fizjologia i patofizjologia. 

Cel kształcenia 

Uzupełnienie informacji dot. czynności wydzielniczej gruczołów dokrewnych, działania 

hormonów,  metodyki oznaczania hormonów w surowicy i moczu (wady i zalety 

poszczególnych metod) oraz zasad pobierania, transportu i przechowywania materiału 

biologicznego do oznaczeń hormonalnych. 

 Poznanie objawów klinicznych oraz kryteriów rozpoznania zaburzeń czynności gruczołów 

dokrewnych ( np. moczówki prostej, niedoczynności i nadczynności przysadki, tarczycy, 

przytarczyc, choroby Addisona, zespołu Cushinga, zespołu Conna i in). 

Nauczenie prawidłowej interpretacji wyników hormonalnych w zależności od wieku, płci,  

z uwzględnieniem wpływu czynników fizjologicznych na wynik oznaczeń niektórych 

hormonów. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Czynność wydzielnicza gruczołów dokrewnych, budowa i funkcja hormonów. 

Metody oznaczania hormonów w surowicy i w moczu; wpływ czynników fizjologicznych na 

wynik oznaczeń hormonalnych. 

Krótka charakterystyka wybranych schorzeń gruczołów dokrewnych oraz kryteria ich 

rozpoznania. 

Zaprogramowanie badań laboratoryjnych dla poszczególnych chorób endokrynnych oraz 

prawidłowa interpretacja uzyskanych wyników (praca samodzielna studenta). 

Zaprojektowanie laboratorium oznaczeń hormonalnych (praca samodzielna). 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów. 

Praca samodzielna. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Czynny udział w zajęciach; możliwe jedno spóźnienie 15 min. Warunkiem zaliczenia jest 

zdanie kolokwium. 

Literatura 

podstawowa 

F. Kokot, S. Kokot: Badania laboratoryjne (zakres norm i interpretacja); PZWL, 2005 

M. Pawlikowski: Zaburzenia hormonalne; PZWL2003 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01  Zna budowę i czynność gruczołów dokrewnych. K_W01 
M2_W01 

M2_W02 

mailto:kktlacka@gmail.com
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P_W02 

Zna podział i objawy wybranych chorób gruczołów 

dokrewnych; zna zakres badań dodatkowych dla oceny 

czynności gruczołów dokrewnych. 

K_W05 M2_W03 

P_W03 

Zna zasady pobierania (np. pora dnia),  przechowywania  

i transportu materiału biologicznego (krew, mocz) w celu 

oceny podstawowej i w testach (stymulujących lub 

hamowania) czynności wydzielniczej gruczołów 

dokrewnych. 

K_W22 
M2_W03 

M2_W07 

P_W04 

 

Zna wpływ czynników fizjologicznych (np. dieta, sen, cykl 

miesiączkowy u kobiety, płeć, wiek ) na interpretację 

wyników hormonalnych; zna interpretację wyników 

oznaczeń hormonalnych w stanach  patologii. 

K_W41 M2_W03 

P_U01 

Potrafi zinterpretować wyniki oznaczeń hormonalnych, 

przeciwciał przeciw różnym strukturom gruczołów 

dokrewnych oraz białek wiążących hormony w zależności od 

np. diety pacjenta, przyjmowanych przez pacjenta leków. 

K_U01 

 
M2_U01 

P_U02 

Potrafi przedstawić pacjentowi właściwą interpretację 

wyników oznaczeń hormonalnych w różnych chorobach 

gruczołów dokrewnych. 

K_U02 M2_U01 

P_U03 

Potrafi pouczyć pacjenta o przestrzeganiu określonych zasad 

przed pobraniem krwi na badania hormonalne  

(np., dla oceny katecholamin, prolaktyny, hormonów 

płciowych, glikokortykosteroidów. 

K_U08 
M2_U06 

M2_U13 

P_K01 

 

Rozumie konieczność stałego ulepszania metodyki badań 

hormonalnych, zwiększania ich czułości i specyficzności  

w oparciu o poznanie historii oznaczeń laboratoryjnych 

(badań laboratoryjnych) w diagnostyce nadczynności  

i niedoczynności tarczycy. 

K_K01 

K_K06 

M2_K01 

M2_K01 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  3 x 5 h 15 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  2 x 5 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
- - 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W04 

P_U01-P_U03 

P_K01 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy. 
Kolokwium. 

Data 

opracowania 

programu 

31.10.2012 Program opracował Prof. dr hab. med. Katarzyna Łącka 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Diagnostyka 

molekularna chorób 

neurodegeneracyjnych 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_24 
Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 

Pracownia Neurobiologii 

Katedry Neurologii  

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr hab. Jolanta Dorszewska 
email: dorszewskaj@yahoo.com 

tel. 618691439, -1134  

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

VI-VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

20 

seminaria 

10 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu fizjologii układu nerwowego, 

genetyki i biologii komórki oraz znajomość metod stosowanych w diagnostyce molekularnej.  

Cel kształcenia 

Zajęcia będą miały na celu przedstawienie molekularnych mechanizmów powstawania 

wybranych chorób nerodegeneracyjnych oraz wykorzystania metod biologii molekularnej  

w diagnostycei farmakoterapii schorzeń neurologicznych.  

Treści 

programowe 

Ćwiczenia  

-diagnostyka molekularna ch. A. (ApoE, APP, PSEN1, PSEN2) 

-diagnostyka genetyczna ch.P. (PARK 1-9, FTDP-17) 

-diagnostyka molekularna ch.H. 

Seminaria 

W części teoretycznej na zajęciach będą omawiane zmiany morfologiczne i molekularne 

towarzyszące chorobom neurodegeneracyjnym wraz z omówieniem metod biologii 

molekularnej stosowanych w ich diagnostyce, takich jak: PCR i jego odmiany, RFLP, SSCP, 

HD, analiza powtórzeń mikrosatelitarnych, sekwencjonowanie. Spośród chorób 

neurologicznych szczegółowo zostanie omówione molekularne podłoże choroby Alzheimera 

wraz z diagnostyką molekularną (ApoE, APP, PSEN1, PSEN2), choroby Parkinsona wraz z 

diagnostyką genetyczną (PARK 1-9, FTDP-17) i diagnostyką różnicową (zespoły 

parkinsonowskie, otępienie czołowo-skroniowe, FTD) oraz choroby Hnutingtona, ataksji 

rdzeniowo-móżdżkowych i innych. Na zajęciach będą również omówione zagadnienia z 

farmakogenetyki chorób neurologicznych z uwzględnieniem ich znaczenia w prognostyce i 

indywidualizacji leczenia.  

I. SPECYFIKA CHORÓB NEURODEGENERACYJNYCH 

-pojęcie neurodegeneracji 

-zmiany w morfologii neuronów w ch.n. 

-klasyfikacja ch.n 

II. MOLEKULARNE MECHANIZMY NEURODEGENERACJI. 

-agregacja patologicznych białek w przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych 

-rola stresu oksydacyjnego w patogenezie chorób neurozwyrodnieniowych 

-zaburzenia w funkcjonowaniu systemu ubikwityna-proteasom i ich rola w patogenezie chorób 

neurozwyrodnieniowych 

III. CHOROBA ALZHEIMERA 

-molekularne podłoże ch. A. 

IV. CHOROBA PARKINSONA 

-molekularne podłoże ch. P. 

-różnicowanie choroby P. (zespoły parkinsonowskie, otępienie czołowe-skroniowe) 

V. CHOROBA HUNTINGTONA 

-molekularne podłoże ch.H. 

mailto:dorszewskaj@yahoo.com
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-zjawisko antycypacji 

VI. DIAGNOSTYKA INNYCH CHORÓB NEURODEGENERACYJNYCH 

-podłoże molekularne i diagnostyka wybranych ch.n. 

*ataksje rdzeniowo-móżdżkowe (SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7, SCA17) 

*opuszkowo rdzeniowy zanik mięśni (AR) 

*rdzeniowy zanik mięśni (SMN1) 

*stwardnienie guzowate (TSC1, TSC2) 

-farmakogenetyka ch.n.: znaczenie badań molekularnych w prognostyce i indywidualizacji 

leczenia ch. n. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wejściówka, praca w grupach, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia praktyczne. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Student będzie oceniany na podstawie przygotowania do zajęć i aktywnego udziału  

w zajęciach oraz końcowego kolokwium ustnego. 

Literatura 

podstawowa 

Adamczewska-Goncerzewicz Z, Podstawy Neurochemii Klinicznej, Wydawnictwo Uczelniane, 

2001 

Kozubski W, Dorszewska J, Apoptoza w chorobach ośrodkowego układu nerwowego, Czelej, 

2008 

Richard J. Epstein, Biologia molekularna człowieka, Czelej, Lublin, 2006 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Siegel GJ et al.,  Basic Neurochemistry, Reven Press, NY, 1994  

Bal J. Biologia molekularna w medycynie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 

Słomski R., Przykłady analiz DNA, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego 

w Poznaniu, 2004 

Longstaff A., Neurobiologia. Krótkie wykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Posiada podstawową wiedzę na temat starzenia się organizmu 

ludzkiego fizjologicznego i patologicznego. 
K_W02 

M2_W01 

M2_W02 

P_W02 
Zna objawy i przyczyny wybranych chorób 

neurozwyrodnieniowych oraz metody ich oceny. 
K_W05 M2_W03 

P_W03 

Posiada wiedzę na temat struktury i funkcji genów człowieka, 

mechanizmów dziedziczenia i zaburzeń genetycznych 

związanych z uwarunkowaniem chorób 

neurozwyrodnieniowych. 

K_W07 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W10 

P_W04 

Rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych oraz 

metod pomiarowych stosowanych w molekularnej diagnostyce 

chorób neurozwyrodnieniowych. 

K_W08 
M2_W01 

M2_W07 

P_W05 

Zna podstawy metodyczne metod analitycznych i ich 

zastosowanie w molekularnej diagnostyce chorób 

neurozwyrodnieniowych. 

K_W11 
M2_W03 

M2_W07 

P_W06 

Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej  

w wybranych stanach chorobowych układu nerwowego oraz 

zalecane testy specjalistyczne. 

K_W21 M2_W03 

P_W07 

Rozumie molekularne związek polimorfizmu genetycznego  

z zachorowalnością i efektywnością leczenia chorób 

neurozwyrodnieniowych. 

K_W34 
M2_W03 

M2_W07 

P_W08 
Zna zastosowanie podstawowych technik biologii molekularnej 

 w diagnostyce chorób neurozwyrodnieniowych. 
K_W35 

M2_W03 

M2_W07 
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P_U01 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki badań molekularnych 

stosowanych w diagnostyce molekularnej chorób 

neurozwyrodnieniowych. 

K_U24 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  
6 x 3 h 

1x 2 h 
20 h 

udział w seminariach  
6 x 1 h 

2 x 2 h 
10 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  3 x 2 h 6 h 

przygotowanie do seminariów  5 x 1 h 5 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 2 h 4 h 

Łączny nakład pracy studenta  45 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
41 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01, P_W02, 

P_W03, 
Wejściówka. Kolokwium. 

P_W05, P_W08,  

P_U01 
Obserwacja pracy studenta. Kolokwium. 

P_W04, 

P_W06, P_W07 

Ocena umiejętności dyskusji i wyciągania 

wniosków. 
Kolokwium. 

  Kolokwium końcowe. 

Data 

opracowania 

programu 

27.11.2012 Program opracował Dr hab. Jolanta Dorszewska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Endokrynologia 

molekularna 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_26 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra Endokrynologii, 

Przemiany Materii i Chorób 

Wewnętrznych 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Katarzyna Łącka 
email: kktlacka@gmail.com  

tel: 604905086 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

VI - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Zaliczenie przedmiotu biologia molekularna. 

Cel kształcenia 

Poznanie: 1. genetycznych przyczyn chorób gruczołów dokrewnych; 2. zasad diagnostyki 

molekularnej chorób gruczołów dokrewnych oraz jej wykorzystania do wczesnego 

rozpoznawania tych chorób (w tym diagnostyka prenatalna); 3. zastosowania metod biologii 

molekularnej w onkologii endokrynologicznej. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Podział chorób gruczołów dokrewnych z uwzględnieniem chorób jednogenowych, 

wielogenowych (wieloczynnikowych) oraz aberracji chromosomowych. 

Molekularno-genetyczne podłoże chorób gruczołów dokrewnych. 

Diagnostyka molekularna wybranych endokrynopatii. 

Zastosowanie diagnostyki molekularnej w onkologii gruczołów dokrewnych (zespoły 

MEN1, MEN 2, rak rdzeniasty tarczycy-postać dziedziczna izolowana- implikacje kliniczne 

i terapeutyczne identyfikacji nosicieli mutacji genowych np. w onkogenie RET). 

Opracowywanie rodowodów z ustaleniem prawdopodobieństwa wystąpienia choroby  

w zależności od typu dziedziczenia; zasady poradnictwa genetycznego. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów. 

Samodzielne opracowanie rodowodów. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Czynny udział w zajęciach. Możliwe jedno spóźnienie 15min. Warunkiem zaliczenia jest 

kolokwium. 

Literatura 

podstawowa 

Bal J. Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. 

Springer PWN, Warszawa 1998 

F. Kokot, J Ciechanowicz: Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych. PZWL 2008 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna przyczyny wybranych chorób gruczołów dokrewnych,  

ze szczególnym uwzględnieniem podłoża molekularno-

genetycznego. 

K_W05 M2_W03 

P_W02 

Zna sposoby dziedziczenia wybranych jednogenowych 

chorób gruczołów dokrewnych oraz strukturę, funkcję 

 i mutacje wybranych genów kodujących receptory, 

hormony i inne białka zaangażowane w prawidłowy rozwój 

i czynność gruczołów dokrewnych oraz pojawienie się 

K_W07 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W10 

mailto:kktlacka@gmail.com
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patologii tych gruczołów (np. gen Tg, TBG, TPO, hNIS i 

inne). 

P_W03 

Zna wskazania do diagnostyki molekularno-genetycznej  

w wybranych chorobach gruczołów dokrewnych; zna 

implikacje kliniczne i terapeutyczne wyników diagnostyki 

molekularnej w onkologii endokrynologicznej  

(np. u nosicieli zmutowanego onkogenu RET). 

K_W21 M2_W03 

P_W04 

Zna zależność pomiędzy obecnością polimorfizmów 

wybranych genów kodujących cytokiny (np. TNF, IF, IL1, 6 

) a wystąpieniem autoimmunologicznych chorób tarczycy a 

także nasileniem i przebiegiem tych chorób. 

K_W34 
M2_W03 

M2_W07 

P_U01 

Potrafi interpretować wyniki diagnostyki molekularnej  

w onkologii gruczołów dokrewnych (np. zespole MEN 2 i 

raku rdzeniastym tarczycy; w badaniu ekspresji markerów 

nowotworowych w węzłach przerzutowych z raków 

tarczycy) i przekazać te informacje pacjentowi. 

K_U02 M2_U01 

P_U02 

Potrafi opracować rodowody z ustaleniem 

prawdopodobieństwa wystąpienia choroby w zależności od 

typu dziedziczenia (na przykładzie jednogenowych 

dominujących i recesywnych chorób gruczołów 

dokrewnych); potrafi przeprowadzić analizę wyniku 

kariotypów w zespole Turnera i Klinefeltera. 

K_U24 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_K01 
Rozumie zmiany i postęp w diagnostyce chorób 

endokrynnych w oparciu o badania molekularne. 
K_K01 M2_K01 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  3 x5 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  2 x5 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
25 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W04 

P_U01-P_U02 

P_K01 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 
 Kolokwium. 

Data 

opracowania 

programu 

31.10.2012 Program opracował Prof. Katarzyna Łącka 



299 
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Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i 

forma 

studiów 

jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Farmakogenomika  

i medycyna 

zindywidualizowana – 

interpretacja wyników 

badań 

Kod 

przedmiot

u/ 

modułu 

FMK_49 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Genetyki 

 i Mikrobiologii Farmaceutycznej 

i  

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i 

Diagnostyki Molekularnej 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr 

tel. służbowego)                  

dr hab. Marzena Gajęcka  

prof. UM 
email: gamar@man.poznan.pl 

tel. 61 854 67 21; 61 854 67 20 

Rodzaj 

przedmiotu fakultatywny 

semestr 

V - VIII 
Forma zajęć  

i liczba 

godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, biologii molekularnej, biochemii, chemii, genetyki 

człowieka. 

Cel kształcenia 

Celem kształcenia w zakresie nauczanego przedmiotu jest nabycie podstawowych 

umiejętności  

w interpretacji oryginalnych wyników badań genomu człowieka oraz próba ich przełożenia 

na właściwe (teoretyczne lub praktyczne) postępowanie terapeutyczne. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Wyniki badań genetycznych, które będą analizowane i dyskutowane na seminariach zostaną 

dobrane przez prowadzących z badań własnych i/lub literaturowych, zgodnie z poniższą 

tematyką zajęć: 

Projekt tysiąca genomów, analiza przykładów analizy genomu ludzkiego (dr hab. 

Gajęcka).   

Zmienność w genomie ludzkim i jej znaczenie (dr hab. Rubiś)   

Rearanżacje genomu i choroby genomowe, analiza przypadków (dr hab. Gajęcka).  

Choroby wieloczynnikowe i identyfikacja nowych genów, analiza przykładów  

(dr hab. Gajęcka). 

Sekwencjonowanie genomu człowieka oraz exomu a diagnostyka medyczna  

(dr hab. Rubiś). 

Mikromacierze a diagnostyka medyczna (dr hab. Rubiś). 

Farmakogenomika i medycyna zindywidualizowana, analiza przykładów terapii 

zindywidualizowanej (dr hab. Gajęcka).  

Farmakogenomika i terapia genowa (dr hab. Rubiś).  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Pokaz z objaśnieniem, dyskusja, samodzielna analiza  wników oryginalnych  badań 

genetycznych pod nadzorem prowadzącego.  

Student będzie czynnie zaangażowany w trakcie wszystkich zajęć, m.in. przedstawi 

prezentację przygotowaną na określone przez prowadzących tematy: na podstawie wyników 

mailto:gamar@man.poznan.pl
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badań dostarczonych przez prowadzących zajęcia oraz samodzielnych studiów 

literaturowych. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia seminariów jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach objętych 

planem oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego oceniającego 

umiejętności praktyczne w zakresie interpretacji wyników omawianych badań i wiedzę 

teoretyczną (65%, ocena minimum 3,00).  

Literatura 

podstawowa 

Literatura w postaci publikacji oryginalnych w języku angielskim jak również przykłady 

wyników badań opracowane przez prowadzących będą przekazane studentom przed 

poszczególnymi zajęciami. 

Literatura 

uzupełniająca 

Publikacje oryginalne w języku angielskim zasugerowane przez prowadzących oraz wybrane 

przez studentów do analizy przypadków w zakresie omawianych zagadnień. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Rozumie molekularne podłoże polimorfizmu genetycznego  

i metody jego badania oraz związek z zachorowalnością  

i efektywnością leczenia. 

K_W34 
M2_W03 

M2_W07 

P_W02 
Rozumie zasady funkcjonowania aparatury stosowanej  

w medycynie laboratoryjnej. 
K_W16 M2_W07 

P_U01 

Potrafi przygotować i przedstawić wybrane problemy 

medycyny laboratoryjnej w formie ustnej i pisemnej – w 

sposób dostosowany do przygotowania osób lub grup 

docelowych. 

K_U40 
M2_U13 

M2_U14 

P_U02 
Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań 

naukowych i własnych obserwacji. 
K_U39 M2_U08 

P_U03 
Umie dobrać optymalne metody analityczne i ocenić 

wiarygodność wyników tych analiz. 
K_U06 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U04 
Umie dobrać optymalne metody analityczne i ocenić 

wiarygodność wyników tych analiz. 
K_U06 

M2_U05 

M2_U06 

P_U05 

Potrafi rozwiązywać problemy diagnostyczne w różnych 

dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem 

współczesnych źródeł informacji. 

K_U35 
M2_U02 

M2_U06 

P_K01 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania. 
K_K03 

M2_K03 

M2_K05 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  7x2h, 1x1h 15h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  7x2h, 1x1h 15h 

przygotowanie do sprawdzianu końcowego 5h 5h 

Łączny nakład pracy studenta  35 h 

 
 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 
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Wskaźniki 

ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  30h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01- P_W02 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy, 

opracowanie raportu z badań. 

Sprawdzian teoretyczny. 

P_U01- P_U05 

P_K01 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy, 

opracowanie raportu z badań. 

Sprawdzian teoretyczny. 

Data 

opracowania 

programu 

 Program opracował 
Dr hab. Marzena Gajęcka 

Dr hab. Błażej Rubiś 
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Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Higiena pracy 
Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_27 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Zakład Higieny  

Katedry Medycyny 

Społecznej  

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr Aneta Klimberg 
email: anetak@ump.edu.pl 

tel. 61 854 73 89 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

VI - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Przygotowanie do zajęć w oparciu o podaną literaturę podstawową. 

Cel kształcenia 

Przedstawienie zagrożeń zawodowych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy oraz 

możliwości ich pomiarów. Poznanie możliwości istoty profilaktyki technicznej  

i możliwości działań z zakresu profilaktyki medycznej. Poznanie obowiązków pracodawcy 

w zakresie ochrony zdrowia pracownika wynikających z kodeksu pracy. Opieka zdrowotna 

nad osobami pracującymi. Promocja zdrowia w zakładach pracy. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Międzynarodowa Organizacja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), Państwowa 

Inspekcja Pracy (PIP) – zadania i struktura organizacyjna. 

Organizacja pracy w nawiązaniu do kodeksu pracy. Wykazy prac wzbronionych kobietom 

 i młodocianym. Odzież ochronna. Ochrony osobiste. 

Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy oraz możliwości 

przeciwdziałania tym czynnikom. 

Ergonomia (definicja, podział, zespoły ergonomiczne, ergonomiczna lista kontrolna). 

Choroby zawodowe (definicja, wykaz chorób zawodowych, postępowanie w sprawach 

 o uznanie choroby zawodowej). Choroby para zawodowe. 

Opieka profilaktyczna nad pracującymi. Jednostki organizacyjne służby medycyny pracy. 

Badania profilaktyczne wynikające z kodeksu pracy. 

Wypadki przy pracy (definicja prawna, postępowanie o uznanie zdarzenia za wypadek przy 

pracy, przeciwdziałanie wypadkom przy pracy). Wypadki w drodze do i z pracy. 

Profilaktyka przeciążeń fizycznych narządów ruchu. 

Higiena pracy umysłowej i wypoczynku. 

Formy 

i metody 

dydaktyczne 

Prezentacje multimedialne, analiza akt sądowych dotyczących ustalania okoliczności i 

skutków wypadków, chorób zawodowych. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Dla uzyskania zaliczenia konieczne jest odrobienie wszystkich zajęć i zdanie testu 

końcowego. Nieobecność należy usprawiedliwić a następnie opuszczone zajęcie odrobić. W 

przypadku więcej niż 2 nieobecności należy powtórzyć cykl zajęć. Dopuszczalne są 2 

podejścia do końcowego testu zaliczeniowego; w przypadku niepowodzenia obowiązuje 

ustne zaliczenie w obecności kierownika Zakładu.  

mailto:anetak@ump.edu.pl
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Literatura 

podstawowa 

 

Marcinkowski JT, Klimberg A (red). Profilaktyka i wybrane aspekty organizacyjno-prawne  

w zawodach medycznych. Wyd. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu, Poznań 2011. 

Marcinkowski JT (red). Higiena – profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. 

PZWL, Warszawa 2003. 

Marcinkowski JT (red). Higiena – profilaktyka w zawodach medycznych – wybrane 

zagadnienia. Wyd. Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 

2002. 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy  

i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.07.2002 r. w sprawie wykazu chorób 

zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, 

rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych 

sprawach (Dz. U. z 2002 r. nr 132, poz. 1115). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.07.2002 r. w sprawie wykazu prac szczególnie 

uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1091 i 1092). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 

młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004 r. Nr 

200, poz. 2047). 

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 

851 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 06.03.1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. Nr 72, poz. 404).  

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

P_K03 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania. 
K_K03 

M2_K03 

M2_K05 

P_K05 
Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia  

i współpracowników. 
K_K05 M2_K07 

P_K06 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  3 x 5 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  2 x 3 h 6 h 

przygotowanie do kolokwium 1 x 5 h 5 h 

Łączny nakład pracy studenta  26 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  
15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 



304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące  Podsumowujące 

P_K01-P_K06 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 

Obecność na wszystkich seminariach, a w razie 

nieobecności zaliczenie ustne danego tematu. 

Aktywny udział podczas seminariów. 

Egzamin testowy. 

Data 

opracowania 

programu 

31.12.2012 r. Program opracował Dr n. biol. Aneta Klimberg 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i 

forma studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Innowacyjne metody 

biologii molekularnej 

stosowane w 

diagnostyce medycznej 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_3

4 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Chemii 

Klinicznej i Diagnostyki 

Molekularnej 
Osoba odpowiedzialna  

Dr hab. Błażej Rubiś  
email: blazejr@ump.edu.pl 

tel. 61 869 15 49 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

VI -VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Znajomość podstaw biochemii, biologii molekularnej i genetyki oraz budowy 

genomu. 

Cel kształcenia 

Celem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności pozwalających 

na zrozumienie i poznanie: 

- innowacyjnych metod biologii molekularnej stosowanych w diagnostyce 

laboratoryjnej, biotechnologii oraz terapii genowej i technologii rekombinowanych 

białek. 

- innowacyjnych metod klonowania terapeutycznego  

- innowacyjnych metod badania zjawisk epigenetycznych. 

Treści 

programowe  

Seminaria 

Koniec i kropka - innowacyjne metody barwienia, znakowania i identyfikacji 

markerów diagnostycznych, nowoczesne metody obrazowania, ksenografty, zielona 

fluorescencja -  GFP. 

Metody badania zjawisk epigenetycznych - wykorzystanie nowoczesnych metod jak 

pirosekwencjonowanie czy krzywa topnienia o wysokiej rozdzielczości do 

identyfikacji zmian poziomu metyzacji. 

Jak znokautować mysz - metody klonowania i transformacji, siRNA, systemy 

adenowirusowe, lentiwirusowe, trapia genowa. 

Komórki macierzyste - innowacyjne metody regeneracji tkanek, indukowane komórki 

pluripotentne. 

Klonowanie krok po kroku – klonowanie terapeutyczne i reprodukcyjne. 

Potencjał komórek macierzystych – źródła pozyskiwania i sposoby wykorzystania. 

Najnowsze osiągnięcia terapii genowej – największe problemy związane z terapią 

genową  

i największe sukcesy. 

Formy i 

metody 

dydaktyczne 

Pokazy multimedialne i prezentacje. 

Prezentacje przygotowywane przez studentów. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie na podstawie oceny z kolokwium 

mailto:blazejr@ump.edu.pl
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Literatura 

podstawowa 

J. Sambrook, E.F. Fritsch, T. Maniatis. Molecular Cloning: A Laboratory Manual.   

Baza PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Baza Ensemble http://www.ensembl.org/index.html 

Literatura 

uzupełniająca 

Opracowanie zbiorowe. Klonowanie i komórki macierzyste. Wydawnictwo Agora. 

2011 

Lucjan Jacak, Pawel Hawrylak, Arkadiusz Wojs. Quantum Dots (NanoScience and 

Technology) 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Ma wiedzę na temat innowacyjnych technik biologii 

molekularnej, które znajdują zastosowanie w 

diagnostyce medycznej. 

K_W07 

M2_W01, 

M2_W02, 

M2_W10 

P_U01 

Umie dobrać optymalne metody analityczne pod 

kątem powtarzalności i szybkości analizy bez utraty 

wiarygodności uzyskiwanych wyników. 

K_U06 

M2_U05, 

M2_U06, 

M2_U07, 

M2_U08 

P_K01 
Potrafi pracować w grupie i konstruktywnie kierować 

pracami zespołu oraz działać na rzecz zespołu. 
K_K02 

M2_K04, 

M2_K06 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akadem.   

udział w seminariach 7 x 2 h 

1 x 1h 

15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminarium 8 x 2 h 16 h 

przygotowanie do kolokwium  1 x 10 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  41 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  
15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
31 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 Sprawdzanie wiedzy.  

P_U01–P_U06 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy i do pracy 

 w zespole: ocena zrozumienia zajęć oraz ocena 

umiejętności udziału w dyskusji. 

 

P_K01 –P_K03 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 
Kolokwium zaliczające 

przedmiot fakultatywny. 

Data 

opracowania 

programu 

22 lutego 2013 Program opracował Dr hab. Błażej Rubiś 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=J.%20Sambrook&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=E.F.%20Fritsch&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=T.%20Maniatis&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.amazon.com/Lucjan-Jacak/e/B001IC91J0/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Pawel%20Hawrylak&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Arkadiusz%20Wojs&search-alias=books&sort=relevancerank
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  
Analityka Medyczna  

Poziom i forma 

studiów 
jednolite studia 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Język angielski (dla 

początkujących) 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_28/ang 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Studium Języków 

Obcych 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

mgr Tadeusz Jurek 

tjurek@ump.edu.pl 

tel. 61 854 74 34 

Rodzaj 

przedmiotu 

fakultatywny 

 

semestr 

 V, VII 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

30 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Nie jest wymagana znajomość języka angielskiego. 

Cel kształcenia 

Zapoznanie z językiem angielskim poprzez słuchanie krótkich tekstów. Poznanie 

alfabetu angielskiego – liter i głosek – słuchanie, powtarzanie, czytanie, pisanie. 

Zaznajomienie z podstawami fonetyki, intonacji i akcentu w j. angielskim. 

Nawiązanie elementarnego kontaktu językowego – rozwijanie kompetencji 

językowej i komunikacyjnej. Poznanie zwrotów przy powitaniu, pożegnaniu, 

pytanie o przedmiot i osobę. Ćwiczenia sytuacyjne. Umiejętność przedstawienia 

siebie i innych, prezentacji swoich zainteresowań, preferencji. Opisywanie wyglądu 

zewnętrznego, wieku. Zadawanie pytań: Co…?, Kto…?, Gdzie…? Kiedy…? 

Dlaczego…? Krótkie wypowiedzi określające narodowość, pochodzenie (kraj), 

miejsce zamieszkania. Opisywanie dnia, używanie dni tygodnia, nazw miesięcy. 

Krótkie wypowiedzi o uczelni, kierunku studiów. Celem lektoratu j. angielskiego 

dla początkujących jest opanowanie języka na poziomie elementarnej komunikacji 

w życiu codziennym. Lektorat umożliwia kontakt z autentycznym  językiem 

(nagrania CD, MP3), wdraża do samodzielności w procesie uczenia się j. obcego, 

zgodnie z indywidualną strategią uczenia się. Lektorat pomaga rozwijać poczucie 

własnej wartości i wiary we własne możliwości (nauka nowego języka obcego) 

dzięki pozytywnej informacji zwrotnej, dotyczącej indywidualnych kompetencji 

językowych. 

Treści 

programowe  

Seminaria 

TP1: Dzień dobry! Nawiązywanie kontaktu, powitanie, pożegnanie, zwroty grzecznościowe, 

przedstawianie się, pytanie o samopoczucie, nowości. 

TP2: Alfabet angielski, cz. I. Podstawowe przedmioty, artykuły spożywcze w porządku 

alfabetycznym. Polecenia lektor – studenci. 

TP3: Alfabet angielski, cz. II. Imię, nazwisko, adres, narodowość, pochodzenie (kraj). Dni 

tygodnia i nazwy miesięcy. Podstawowe czasowniki: mieć, mieszkać, lubić, nazywać się. 

TP4: Pytanie o informację. Pytania Co?, Kto?, Dlaczego?, Kiedy?, Skąd jesteś?, Kim jesteś?, 

Gdzie mieszkasz? 

TP5: Czy wiesz, co to jest? Jaki jest twój ulubiony…? Nazywanie i opisywanie przedmiotów, 

mówienie o preferencjach. 

TP6: Rzeczowniki, opisujące podstawowe przedmioty wokół nas. Zaimki wskazujące ten, ta 

,to, te. 

TP7: Przymiotniki, opisujące przedmioty, ludzi, wygląd zewnętrzny. 

TP8: Zaimki dzierżawcze mój, twój. Kolory. Czasowniki: mówić, rozumieć, pamiętać, 

zapomnieć, wiedzieć, znać, umieć. 

TP9: Życie studenckie, uczelnia, wydział, rok studiów. Wypełnianie ankiety. 

mailto:tjurek@ump.edu.pl
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TP10: Pytanie o wiek. Rodzina. 

TP11: Typowe sytuacje komunikacyjne. Zwroty potoczne. 

TP12: Podstawowy materiał gramatyczny. Koniugacje czasowników, rzeczowniki, 

przymiotniki, zaimki. 

TP13: Wyrażanie stosunków czasowych. Godziny, dni, tygodnie, miesiące. 

TP14: Części ciała, stan zdrowia, podstawowe dolegliwości. Polecenia lekarz – pacjent, 

dialog - u lekarza. 

TP15: Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna, metoda komunikatywna, podejście leksykalne i zadaniowe, metoda 

gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda kognitywna. 

Techniki aktywujące -  praca w parach/grupach, praca z tekstem; czytanie ze zrozumieniem, 

odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie synonimów/antonimów; odsłuch, personalizacja 

zajęć i ćwiczeń, formułowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po 

spełnieniu warunków  (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona). Test końcowy 

sprawdzający opanowanie materiału całego kursu.  

Literatura 

podstawowa 

1. Foley, M and Hall, D. Total English Elementary. Pearson Longman 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do  

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do  

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

 WIEDZA  

P_W01 

P_W02 

P_W03 

P_W04 

P_W05 

 

P_W06 

 

P_W07 

 

P_W08 

 

P_W09 

P_W10 

 

P_W11 

P_W12 

 

P_W13 

P_W14 

 

P_W15 

 

P_W16 

P_W17 

Rozróżnia litery alfabetu angielskiego. 

Wymawia samogłoski i spółgłoski. 

Zna zasady akcentu w j. angielskim. 

Zna nazwy podstawowych przedmiotów. 

Zna słownictwo opisujące siebie, swoje życie, wiek, 

uczelnię. 

Zna elementarne struktury do formułowania prostych 

zdań i pytań. 

Zna podstawowe rzeczowniki, opisujące przedmioty 

wokół. 

Zna podstawowe przymiotniki, opisujące przedmioty, 

osoby, wygląd zewnętrzny. 

Zna liczebniki i umie je zastosować w opisie wieku. 

Zna podstawowe czasowniki, opisujące rutynę dnia 

codziennego. 

Zna pytania Co?, Kto?, Dlaczego?, Gdzie?, Kiedy?, 

Ile? 

Zna konstrukcje wskazywania i prezentacji osób, 

zawierania znajomości. 

Zna sposoby wyrażania prośby, sugestii, propozycji 

Zna sposoby udzielania odpowiedzi w prostych 

sytuacjach komunikacyjnych. 

Zna słownictwo niezbędne do opisu zainteresowań, 

hobby. 

Zna słownictwo, opisujące części ciała człowieka. 

Zna podstawowe zwroty, pytania i polecenia w 

kontakcie lekarz – pacjent. 

  

 UMIEJĘTNOŚCI  
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P_U01 

P_U02 

 

P_U03 

 

P_U04 

P_U05 

 

P_U06 

P_U07 

 

P_U08 

 

P_U09 

P_U10 

P_U11 

P_U12 

 

P_U13 

P_U14 

P_U15 

Umie rozpoznać litery alfabetu angielskiego. 

Potrafi wymawiać samogłoski i spółgłoski j. 

angielskiego. 

Umie rozróżnić w wypowiedzi wyrazy podobnie 

brzmiące, lecz różniące się dźwiękiem lub akcentem. 

Umie wyróżnić akcent logiczny w wypowiedzi. 

Umie zachować w pamięci krótką wypowiedź i 

powtórzyć fragment, zawierający 3-4 wyrazy. 

Umie zrozumieć polecenia lektora. 

Potrafi zrozumieć treść krótkich komunikatów, 

krótkich dialogów. 

Umie odpowiadać na pytania lektora i kolegów 

twierdząco i przecząco. 

Umie formułować pytania. 

Umie odegrać dialog odtwórczy. 

Umie formułować 2-3 zdaniowe wypowiedzi. 

Umie opowiedzieć w 4-6 zdaniach o sobie, o innych 

(kto jest kim, dane osobowe, adres). 

Umie czytać wyrazy, proste zdania po angielsku. 

Potrafi zrozumieć proste sytuacje komunikacyjne. 

Umie pisać wyrazy, krótkie zdania. 

K_U41 
M2_U15 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

P_K01 

P_K02 

 

P_K03 

 

P_K04 

 

Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach . 

Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji 

egzystencjalnej. 

Ma świadomość kontinuum systemu językowego i 

sprawności w nim zawartych. 

Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z 

nich różnic językowych. 

K_K06 

 
M2_U01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

   

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach     

udział w ćwiczeniach   

udział w seminariach 15 x 2h 30 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami     

 Razem  

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń   

przygotowanie do seminariów 5 x 1h 5 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 1 h 2 

przygotowanie do egzaminu    

 Razem 37 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
37 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 
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Nr efektu kształcenia Formujące 
 

Podsumowujące 
 

P_W01–P_W17 

P_U01 – P_U15 

P_K01 – P_K04 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena prac wykonywanych przez studenta. 

Wypowiedzi pisemne oraz ustne, 

praca w grupach, krótkie dyskusje, 

tłumaczenie tekstów. 

Data opracowania 

programu 
15.04.2014 Program opracował mgr Tadeusz Jurek 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka Medyczna  

Poziom i forma 

studiów 
jednolite studia 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Język angielski (dla 

średniozaawansowanych) 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_28/ang 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 
Studium Języków Obcych 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

mgr Tadeusz Jurek 

tjurek@ump.edu.pl 

tel. 61 854 74 34 

Rodzaj 

przedmiotu 

fakultatywny 

 

semestr 

V, VII 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

30 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie A1/A2. 

Cel kształcenia 

Kontynuacja nauki języka obcego w celu jego praktycznego wykorzystania w 

komunikacji językowej, w określonych sytuacjach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

komunikację z pacjentem i personelem medycznym. Dlatego student przyswaja 

określony zasób wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych do poziomu B1 i struktur 

gramatycznych do poziomu B1. Student nabywa umiejętności praktycznego 

zastosowania wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i potrafi je praktycznie 

wykorzystać w zakresie diagnostyki i leczenia oraz komunikacji niezbędnej np. do 

prowadzenia dialogów, przekazywania instrukcji, etc.. Fakultet pozwala studentowi 

konstruować swobodne wypowiedzi ustne zarówno w sytuacjach komunikacji z 

pacjentem i personelem medycznym jaki i podczas codziennych sytuacji językowych. 

Treści 

programowe  

Seminaria 

TP1: Kim jestem, co robię, czym się interesuję. 
TP2: Zawody, zainteresowania, wygląd zewnętrzny. 
TP3:Co robiłeś w weekend. Czas przeszły – powtórzenie i utrwalenie trzech czasów. 
TP4: Kim będę? Specjalizacje medyczne. 
TP5: Chyba jestem chory? Opis samopoczucia. 
TP6: Proszę mi powiedzieć co się stało? Zbieranie informacji o pacjencie. 
TP7: Co pana boli? Komunikacja z pacjentem. 
TP8: Jestem studentem! Słownictwo z zakresu życia akademickiego. 
TP9: Idę na praktyki! Szpital i personel medyczny. 
TP10: Jak to powiedzieć inaczej. Wypowiedzi antonimiczne. 
TP11: Co będziesz robić w weekend? Czas przyszły – powtórzenie i utrwalenie trzech czasów. 
TP12: Proszę brać te leki… Polecenia kierowane do pacjenta 
TP13: To samo, ale trochę inaczej. Wypowiedzi synonimiczne. 
TP14: Odkryłem kilka interesujących faktów i chętnie się z wami nimi podzielę! Wygłaszanie 

prezentacji. 
TP15: Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna, metoda komunikatywna, podejście leksykalne i zadaniowe, metoda 

gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda kognitywna. 
Techniki aktywujące -  praca w parach/grupach, praca z tekstem; czytanie ze zrozumieniem, 

odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie synonimów/antonimów; odsłuch, personalizacja zajęć i 

ćwiczeń, formułowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po 

spełnieniu warunków  (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona). Test końcowy 

sprawdzający opanowanie materiału całego kursu. 

mailto:tjurek@ump.edu.pl
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Literatura 

podstawowa 

1. JJ. Wilson, A. Clare Total English Pre-intermediate. Pearson Longan  

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do  

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do  

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

 WIEDZA  

P_W01 

 

P_W02 

 

P_W03 

 

 

P_W04 

 

P_W05 

 

P_W06 

 

P_W07 

 

P_W08 

 

P_W09 

 

P_W10 

 

 

P_W11 

 

P_W12 

 

P_W13 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do 

udzielania informacji osobistych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące 

zbierania informacji o pacjencie. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące 

podstawowych jednostek chorobowych i ich symptomów. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące 

życia akademickiego i zawodowego. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące 

codziennych czynności. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne związane 

z komunikacją z pacjentem. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące 

komunikacji z personelem medycznym. 

Zna podstawowe przymiotniki, opisujące przedmioty, 

osoby, wygląd zewnętrzny. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące 

zbierania informacji o pacjencie. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalająca na 

wyszukanie w tekście synonimów i antonimów oraz ich 

zastosowanie. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na 

parafrazowanie wypowiedzi. 

Posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie wypowiedzi 

pisemnej i ustnej. 

Posiada wiedzę pozwalającą na sformułowanie 

wypowiedzi ustnej w formie prezentacji. 

  

 UMIEJĘTNOŚCI  

P_U01 

 

 

P_U02 

 

P_U03 

 

 

P_U04 

 

 

P_U05 

 

 

P_U06 

 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące zbierania informacji o pacjencie. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące podstawowych jednostek 

chorobowych i ich symptomów. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące życia akademickiego i 

zawodowego. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące codziennych czynności w różnych 

sytuacjach. 

Rozumie potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne związane z komunikacją z pacjentem. 

K_U41 
M2_U15 
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P_U07 

 

 

P_U08 

 

P_U09 

 

P_U10 

 

P_U11 

P_U12 

 

P_U13 

P_U14 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące komunikacji z personelem 

medycznym. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące zbierania informacji o pacjencie. 

Rozumie potrafi użyć synonimy i antonimy wybranych 

słów. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na 

parafrazowanie wypowiedzi. 

Umie formułować 2-3 zdaniowe wypowiedzi. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną niezbędną do 

napisania CV i listu motywacyjnego. 

Rozumie wypowiedź pisemną i ustną na poziomie B1. 

Potrafi sformułować wypowiedź pisemną i ustną na 

poziomie B1. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

P_K01 

P_K02 

 

P_K03 

 

P_K04 

 

Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach . 

Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji 

egzystencjalnej. 

Ma świadomość kontinuum systemu językowego i 

sprawności w nim zawartych. 

Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z nich 

różnic językowych. 

K_K06 

 
M2_U01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

   

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach     

udział w ćwiczeniach   

udział w seminariach 15 x 2h 30 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami     

 Razem  

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń   

przygotowanie do seminariów 5 x 1h 5 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 1 h 2 

przygotowanie do egzaminu    

 Razem 37 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
37 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące 

 

Podsumowujące 
 

P_W01–

P_W13 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena prac 

wykonywanych przez studenta. 

Wypowiedzi pisemne oraz ustne, 

praca w grupach, krótkie dyskusje, 

tłumaczenie tekstów. 



314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P_U01 – 

P_U14 

P_K01 – 

P_K04 

Data 

opracowania 

programu 

15.04.2014 Program opracował mgr Tadeusz Jurek 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  
Analityka Medyczna  

Poziom i forma 

studiów 
jednolite studia 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Język angielski (dla 

zaawansowanych) 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_28/ang 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Studium Języków 

Obcych 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

mgr Tadeusz Jurek 

tjurek@ump.edu.pl 

tel. 61 854 74 34 

Rodzaj 

przedmiotu 

fakultatywny 

 

semestr 

V, VII 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

30 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 

Cel kształcenia 

Kontynuacja nauki języka obcego w celu jego praktycznego wykorzystania w 

komunikacji językowej, języka specjalistycznego, a także w określonych sytuacjach 

(wyrażanie uczuć i opinii, planowanie i przewidywanie przyszłości). Student 

utrwala określony zasób wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i gramatycznych z 

zakresu języka specjalistycznego oraz komunikacji niezbędnej np. do prowadzenia 

dialogów, przekazywania instrukcji, etc. Student nabywa umiejętności praktycznego 

zastosowania wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i potrafi je skutecznie 

wykorzystać. Fakultet pozwala studentowi konstruować swobodne wypowiedzi 

ustne i pisemne zarówno w sytuacjach komunikacji z pacjentem i personelem 

medycznym jaki i podczas codziennych sytuacji językowych. 

Treści 

programowe  

Seminaria 

TP1: Moje osobiste doświadczenie z nauką języka. Język w mojej pracy zawodowej.  
TP2: Kto może pochwalić się tymi osiągnięciami? Strona bierna. 
TP3: Polecam wizytę  w … Utrwalanie form czasownika. 
TP4: Studia w innych krajach – różnice i podobieństwa. Porównywanie. 
TP5: Postęp w naukach medycznych  – dokąd może doprowadzić? Wyrażanie 

prawdopodobieństwa w przyszłości. 
TP6: Jestem teraz bardzo zajęty, może spotkamy się w weekend? Wyrażanie planów i 

zamiarów. 
TP7: Utrwalanie form przyszłych. 
TP8: Na czym polega moja praca? Opis czynności codziennych. 
TP9: Od pucybuta do milionera. Zdania warunkowe. Użycie inwersji w celu emfazy. 
TP10: Charyzma – skąd się bierze? Spójność wypowiedzi dzięki wyrazom łączącym. 
TP11: Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
TP12: Chciałbym wyjaśnić … Instrukcje i procedury. 
TP13: Uczucia – kiedy jestem szczęśliwy? Czasowniki modalne. 
TP14: Jak się Pan/ Pani dzisiaj czuje? 
TP 15: Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna, metoda komunikatywna, podejście leksykalne i zadaniowe, metoda 

gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda kognitywna. 

Techniki aktywujące -  praca w parach/grupach, praca z tekstem; czytanie ze zrozumieniem, 

odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie synonimów/antonimów; odsłuch, personalizacja 

zajęć i ćwiczeń, formułowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po 

spełnieniu warunków  (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona). Test końcowy 

sprawdzający opanowanie materiału całego kursu. 

mailto:tjurek@ump.edu.pl
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Literatura 

podstawowa 

1. Foley, M and Hall, D. Total English Elementary. Pearson Longman 

2. M. Milner English for Health Sciences. Thomson 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do  

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do  

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

 WIEDZA  

P_W01 

 

 

 

P_W02 

 

 

P_W03 

 

P_W04 

 

 

 

P_W05 

 

 

P_W06 

 

P_W07 

 

P_W08 

 

P_W09 

 

 

P_W10 

 

 

P_W11 

 

 

P_W12 

 

P_W13 

 

P_W14 

 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

służące do opisu własnych kompetencji językowych i 

procesu uczenia się języka, a także przydatności 

języka angielskiego w swoim zawodzie. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu osiągnięć zawodowych, sportowych, 

osobistych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

służące do opisu miejsc oraz rekomendowania ich 

rozmówcom. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające porównanie struktury studiów 

medycznych oraz życia akademickiego w Polsce i 

innych krajach. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu możliwych przyszłych osiągnięć 

nauki oraz ich wpływu na życie człowieka. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące planowania i organizowania czasu wolnego. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące planowania procesu leczenia. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu obowiązków zawodowych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające rozmowę na temat podejmowanych 

decyzji finansowych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu cech osobowości oraz 

charyzmatycznego zachowania wybranej postaci. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające  aktywny udział w rozmowie 

kwalifikacyjnej. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

niezbędne do opisu procedur. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające opis stanów uczuciowych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące samopoczucia. 

  

 UMIEJĘTNOŚCI  

P_U01 

 

 

 

P_U02 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne służące do opisu własnych kompetencji 

językowych, procesu nauki języka oraz stopnia jego 

wykorzystania w swoim zawodzie. 

K_U41 
M2_U15 
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P_U03 

 

 

P_U04 

 

 

 

P_U05 

 

 

P_U06 

 

 

P_U07 

 

 

P_U08 

 

 

P_U09 

 

 

P_U10 

 

 

P_U11 

 

P_U12 

 

 

P_U13 

 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne niezbędnych do opisu osiągnięć 

zawodowych, sportowych, osobistych. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne służące do opisu miejsc oraz 

rekomendowania ich rozmówcom . 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne umożliwiające porównanie struktury 

studiów medycznych oraz życia akademickiego w 

Polsce i w innych krajach.  

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące opisu możliwych przyszłych 

osiągnięć nauki oraz ich wpływu na życie człowieka. 

Rozumie potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące planowania i organizowania 

czasu wolnego. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące opisu  swoich obowiązków 

zawodowych. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne umożliwiające rozmowę na temat 

podejmowanych decyzji finansowych. 

Rozumie i potrafi użyć zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu cech osobowości oraz 

charyzmatycznego zachowania wybranej postaci. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne umożliwiające  aktywny udział w 

rozmowie kwalifikacyjnej. 

Rozumie i potrafi zastosować słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne niezbędne do opisu procedur. 

Rozumie i potrafi zastosować słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne umożliwiające opis stanów 

uczuciowych. 

Rozumie i potrafi zastosować słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne dotyczące samopoczucia. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

P_K01 

P_K02 

 

P_K03 

 

P_K04 

 

Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach . 

Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji 

egzystencjalnej. 

Ma świadomość kontinuum systemu językowego i 

sprawności w nim zawartych. 

Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z 

nich różnic językowych. 

K_K06 

 
M2_U01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

   

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach     

udział w ćwiczeniach   

udział w seminariach 15 x 2h 30 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami     

 Razem  
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Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń   

przygotowanie do seminariów 5 x 1h 5 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 1 h 2 

przygotowanie do egzaminu    

 Razem 37 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
Liczba godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
37 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu kształcenia Formujące 
 

Podsumowujące 
 

P_W01–P_W14 

P_U01 – P_U13 

P_K01 – P_K04 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena prac wykonywanych przez studenta. 

Wypowiedzi pisemne oraz ustne, 

praca w grupach, krótkie dyskusje, 

tłumaczenie tekstów. 

Data opracowania 

programu 
15.04.2014 Program opracował mgr Tadeusz Jurek 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  
Analityka Medyczna  

Poziom i forma 

studiów 
jednolite studia 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Język francuski (dla 

początkujących) 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_28/fr 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Studium Języków 

Obcych 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

mgr Tadeusz Jurek 

tjurek@ump.edu.pl 

tel. 61 854 74 34 

Rodzaj 

przedmiotu 

fakultatywny 

 

semestr 

V, VII 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

30 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Nie jest wymagana znajomość języka francuskiego. 

Cel kształcenia 

Zapoznanie z językiem francuskim poprzez słuchanie krótkich tekstów. Poznanie 

alfabetu francuskiego – liter i głosek – słuchanie, powtarzanie, czytanie, pisanie. 

Zaznajomienie z podstawami fonetyki, intonacji i akcentu w j. francuskim. 

Nawiązanie elementarnego kontaktu językowego – rozwijanie kompetencji językowej 

i komunikacyjnej. Poznanie zwrotów przy powitaniu, pożegnaniu, pytanie o 

przedmiot i osobę. Ćwiczenia sytuacyjne. Umiejętność przedstawienia siebie i innych, 

prezentacji swoich zainteresowań, preferencji. Opisywanie wyglądu zewnętrznego, 

wieku. Zadawanie pytań: Co…?, Kto…?, Gdzie…? Kiedy…? Dlaczego…? Krótkie 

wypowiedzi określające narodowość, pochodzenie (kraj), miejsce zamieszkania. 

Opisywanie dnia, używanie dni tygodnia, nazw miesięcy. Krótkie wypowiedzi o 

uczelni, kierunku studiów. Celem lektoratu j. francuskiego dla początkujących jest 

opanowanie języka na poziomie elementarnej komunikacji w życiu codziennym. 

Lektorat umożliwia kontakt z autentycznym  językiem (nagrania CD, MP3), wdraża 

do samodzielności w procesie uczenia się j. obcego, zgodnie z indywidualną strategią 

uczenia się. Lektorat pomaga rozwijać poczucie własnej wartości i wiary we własne 

możliwości (nauka nowego języka obcego) dzięki pozytywnej informacji zwrotnej, 

dotyczącej indywidualnych kompetencji językowych. 

Treści 

programowe  

Seminaria 

TP1: Dzień dobry! Nawiązywanie kontaktu, powitanie, pożegnanie, zwroty 

grzecznościowe, przedstawianie się, pytanie o samopoczucie, nowości. 

TP2: Alfabet francuski, cz. I. Podstawowe przedmioty, artykuły spożywcze w 

porządku alfabetycznym. Polecenia lektor – studenci. 

TP3: Alfabet francuski, cz. II. Imię, nazwisko, adres, narodowość, pochodzenie (kraj). 

Dni tygodnia i nazwy miesięcy. Podstawowe czasowniki: mieć, mieszkać, lubić, 

nazywać się. 

TP4: Pytanie o informację. Pytania Co?, Kto?, Dlaczego?, Kiedy?, Skąd jesteś?, Kim 

jesteś?, Gdzie mieszkasz? 

TP5: Czy wiesz, co to jest? Jaki jest twój ulubiony…? Nazywanie i opisywanie 

przedmiotów, mówienie o preferencjach. 

TP6: Rzeczowniki, opisujące podstawowe przedmioty wokół nas. Zaimki wskazujące 

ten, ta ,to, te. 

TP7: Przymiotniki, opisujące przedmioty, ludzi, wygląd zewnętrzny. 

TP8: Zaimki dzierżawcze mój, twój. Kolory. Czasowniki: mówić, rozumieć, 

pamiętać, zapomnieć, wiedzieć, znać, umieć. 

mailto:tjurek@ump.edu.pl
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TP9: Życie studenckie, uczelnia, wydział, rok studiów. Wypełnianie ankiety. 

TP10: Pytanie o wiek. Rodzina. 

TP11: Typowe sytuacje komunikacyjne. Zwroty potoczne. 

TP12: Podstawowy materiał gramatyczny. Koniugacje czasowników, rzeczowniki, 

przymiotniki, zaimki. 

TP13: Wyrażanie stosunków czasowych. Godziny, dni, tygodnie, miesiące. 

TP14: Części ciała, stan zdrowia, podstawowe dolegliwości. Polecenia lekarz – 

pacjent, dialog - u lekarza. 

TP15: Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna, metoda komunikatywna, podejście leksykalne i zadaniowe, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda kognitywna. 

Techniki aktywujące -  praca w parach/grupach, praca z tekstem; czytanie ze 

zrozumieniem, odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie synonimów/antonimów; 

odsłuch, personalizacja zajęć i ćwiczeń, formułowanie wypowiedzi ustnej i 

pisemnej. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie 

po spełnieniu warunków  (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona). Test 

końcowy sprawdzający opanowanie materiału całego kursu. 

Literatura 

podstawowa 

1. C. Miquel,Vite et Bien, Methode rapide pour adultes, CLE International 2010. 

2. J. Girardet et J.Pecheur, Echo, Methode de francais, CLE Inernational 2009. 

3. V. Bazou,Vocabulaire en action A1, CLE International 2010. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do  

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do  

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

 WIEDZA  

P_W01 

P_W02 

P_W03 

P_W04 

P_W05 

 

P_W06 

 

P_W07 

 

P_W08 

 

P_W09 

P_W10 

 

P_W11 

P_W12 

 

P_W13 

P_W14 

 

P_W15 

 

P_W16 

P_W17 

Rozróżnia litery alfabetu francuskiego. 

Wymawia samogłoski i spółgłoski. 

Zna zasady akcentu w j. francuskim. 

Zna nazwy podstawowych przedmiotów. 

Zna słownictwo opisujące siebie, swoje życie, wiek, 

uczelnię. 

Zna elementarne struktury do formułowania prostych 

zdań i pytań. 

Zna podstawowe rzeczowniki, opisujące przedmioty 

wokół. 

Zna podstawowe przymiotniki, opisujące przedmioty, 

osoby, wygląd zewnętrzny. 

Zna liczebniki i umie je zastosować w opisie wieku. 

Zna podstawowe czasowniki, opisujące rutynę dnia 

codziennego. 

Zna pytania Co?, Kto?, Dlaczego?, Gdzie?, Kiedy?, 

Ile? 

Zna konstrukcje wskazywania i prezentacji osób, 

zawierania znajomości. 

Zna sposoby wyrażania prośby, sugestii, propozycji 

Zna sposoby udzielania odpowiedzi w prostych 

sytuacjach komunikacyjnych. 

Zna słownictwo niezbędne do opisu zainteresowań, 

hobby. 

Zna słownictwo, opisujące części ciała człowieka. 
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Zna podstawowe zwroty, pytania i polecenia w 

kontakcie lekarz – pacjent. 

 UMIEJĘTNOŚCI  

P_U01 

P_U02 

 

P_U03 

 

P_U04 

P_U05 

 

P_U06 

P_U07 

 

P_U08 

 

P_U09 

P_U10 

P_U11 

P_U12 

 

P_U13 

P_U14 

P_U15 

Umie rozpoznać litery alfabetu francuskiego. 

Potrafi wymawiać samogłoski i spółgłoski j. 

francuskiego. 

Umie rozróżnić w wypowiedzi wyrazy podobnie 

brzmiące, lecz różniące się dźwiękiem lub akcentem. 

Umie wyróżnić akcent logiczny w wypowiedzi. 

Umie zachować w pamięci krótką wypowiedź i 

powtórzyć fragment, zawierający 3-4 wyrazy. 

Umie zrozumieć polecenia lektora. 

Potrafi zrozumieć treść krótkich komunikatów, 

krótkich dialogów. 

Umie odpowiadać na pytania lektora i kolegów 

twierdząco i przecząco. 

Umie formułować pytania. 

Umie odegrać dialog odtwórczy. 

Umie formułować 2-3 zdaniowe wypowiedzi. 

Umie opowiedzieć w 4-6 zdaniach o sobie, o innych 

(kto jest kim, dane osobowe, adres). 

Umie czytać wyrazy, proste zdania po francusku. 

Potrafi zrozumieć proste sytuacje komunikacyjne. 

Umie pisać wyrazy, krótkie zdania. 

K_U41 
M2_U15 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

P_K01 

P_K02 

 

P_K03 

 

P_K04 

 

Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach . 

Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji 

egzystencjalnej. 

Ma świadomość kontinuum systemu językowego i 

sprawności w nim zawartych. 

Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z 

nich różnic językowych. 

K_K06 

 
M2_U01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

   

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach     

udział w ćwiczeniach   

udział w seminariach 15 x 2h 30 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami     

 Razem  

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń   

przygotowanie do seminariów 5 x 1h 5 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 1 h 2 

przygotowanie do egzaminu    

 Razem 37 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 1 
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Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
37 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu kształcenia Formujące 
 

Podsumowujące 
 

P_W01–P_W17 

P_U01 – P_U15 

P_K01 – P_K04 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena prac wykonywanych przez studenta. 

Wypowiedzi pisemne oraz ustne, praca 

w grupach, krótkie dyskusje, 

tłumaczenie tekstów. 

Data opracowania 

programu 
15.04.2014 Program opracował mgr Tadeusz Jurek 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  
Analityka Medyczna  

Poziom i forma 

studiów 
jednolite studia 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Język francuski (dla 

średniozaawansowanych) 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_28/fr 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 
Studium Języków Obcych 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

mgr Tadeusz Jurek 

tjurek@ump.edu.pl 

tel. 61 854 74 34 

Rodzaj 

przedmiotu 

fakultatywny 

 

semestr 

 V, VII 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

30 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Wymagana znajomość języka francuskiego na poziomie A1/A2. 

Cel kształcenia 

Kontynuacja nauki języka obcego w celu jego praktycznego wykorzystania w 

komunikacji językowej, w określonych sytuacjach, ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na komunikację z pacjentem i personelem medycznym. Dlatego student przyswaja 

określony zasób wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych do poziomu B1 i struktur 

gramatycznych do poziomu B1. Student nabywa umiejętności praktycznego 

zastosowania wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i potrafi je praktycznie 

wykorzystać w zakresie diagnostyki i leczenia oraz komunikacji niezbędnej np. do 

prowadzenia dialogów, przekazywania instrukcji, etc.. Fakultet pozwala studentowi 

konstruować swobodne wypowiedzi ustne zarówno w sytuacjach komunikacji z 

pacjentem i personelem medycznym jaki i podczas codziennych sytuacji językowych. 

Treści 

programowe  

Seminaria 

TP1: Kim jestem, co robię, czym się interesuję. 
TP2: Zawody, zainteresowania, wygląd zewnętrzny. 
TP3:Co robiłeś w weekend. Czas przeszły – powtórzenie i utrwalenie trzech czasów. 
TP4: Kim będę? Specjalizacje medyczne. 
TP5: Chyba jestem chory? Opis samopoczucia. 
TP6: Proszę mi powiedzieć co się stało? Zbieranie informacji o pacjencie. 
TP7: Co pana boli? Komunikacja z pacjentem. 
TP8: Jestem studentem! Słownictwo z zakresu życia akademickiego. 
TP9: Idę na praktyki! Szpital i personel medyczny. 
TP10: Jak to powiedzieć inaczej. Wypowiedzi antonimiczne. 
TP11: Co będziesz robić w weekend? Czas przyszły – powtórzenie i utrwalenie trzech czasów. 
TP12: Proszę brać te leki… Polecenia kierowane do pacjenta 
TP13: To samo, ale trochę inaczej. Wypowiedzi synonimiczne. 
TP14: Odkryłem kilka interesujących faktów i chętnie się z wami nimi podzielę! Wygłaszanie 

prezentacji. 
TP15: Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna, metoda komunikatywna, podejście leksykalne i zadaniowe, metoda 

gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda kognitywna. 
Techniki aktywujące -  praca w parach/grupach, praca z tekstem; czytanie ze zrozumieniem, 

odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie synonimów/antonimów; odsłuch, personalizacja 

zajęć i ćwiczeń, formułowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po 

spełnieniu warunków  (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona). Test końcowy 

sprawdzający opanowanie materiału całego kursu. 

mailto:tjurek@ump.edu.pl
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Literatura 

podstawowa 

1. Florence Mourlhon-Dallies i Jacqueline Tolas:Santé-médecine.com CLE International 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do  

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do  

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

 WIEDZA  

P_W01 

 

P_W02 

 

P_W03 

 

 

P_W04 

 

P_W05 

 

P_W06 

 

P_W07 

 

P_W08 

 

P_W09 

 

P_W10 

 

 

P_W11 

 

P_W12 

 

P_W13 

 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące 

do udzielania informacji osobistych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące zbierania informacji o pacjencie. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące podstawowych jednostek chorobowych i ich 

symptomów. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące życia akademickiego i zawodowego. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące codziennych czynności. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

związane z komunikacją z pacjentem. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące komunikacji z personelem medycznym. 

Zna podstawowe przymiotniki, opisujące przedmioty, 

osoby, wygląd zewnętrzny. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące zbierania informacji o pacjencie. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalająca na 

wyszukanie w tekście synonimów i antonimów oraz ich 

zastosowanie. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na 

parafrazowanie wypowiedzi. 

Posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie 

wypowiedzi pisemnej i ustnej. 

Posiada wiedzę pozwalającą na sformułowanie 

wypowiedzi ustnej w formie prezentacji. 

  

 UMIEJĘTNOŚCI  

P_U01 

 

 

P_U02 

 

P_U03 

 

 

P_U04 

 

 

P_U05 

 

 

P_U06 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne służące do udzielania informacji 

osobistych. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące zbierania informacji o pacjencie. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące podstawowych jednostek 

chorobowych i ich symptomów. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące życia akademickiego i 

zawodowego. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące codziennych czynności w 

różnych sytuacjach. 

K_U41 
M2_U15 
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P_U07 

 

 

P_U08 

 

P_U09 

 

P_U10 

 

P_U11 

P_U12 

 

P_U13 

P_U14 

 

Rozumie potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne związane z komunikacją z pacjentem. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące komunikacji z personelem 

medycznym. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące zbierania informacji o pacjencie. 

Rozumie potrafi użyć synonimy i antonimy wybranych 

słów. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na 

parafrazowanie wypowiedzi. 

Umie formułować 2-3 zdaniowe wypowiedzi. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną niezbędną do 

napisania CV i listu motywacyjnego. 

Rozumie wypowiedź pisemną i ustną na poziomie B1. 

Potrafi sformułować wypowiedź pisemną i ustną na 

poziomie B1. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

P_K01 

P_K02 

 

P_K03 

 

P_K04 

 

Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach . 

Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji 

egzystencjalnej. 

Ma świadomość kontinuum systemu językowego i 

sprawności w nim zawartych. 

Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z 

nich różnic językowych. 

K_K06 

 
M2_U01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

   

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach     

udział w ćwiczeniach   

udział w seminariach 15 x 2h 30 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami     

 Razem  

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń   

przygotowanie do seminariów 5 x 1h 5 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 1 h 2 

przygotowanie do egzaminu    

 Razem 37 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
37 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu kształcenia Formujące 
 

Podsumowujące 
 



326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P_W01–P_W13 

P_U01 – P_U14 

P_K01 – P_K04 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena prac wykonywanych przez studenta. 

Wypowiedzi pisemne oraz ustne, 

praca w grupach, krótkie dyskusje, 

tłumaczenie tekstów. 

Data opracowania 

programu 
15.04.2014 Program opracował mgr Tadeusz Jurek 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  
Analityka Medyczna  

Poziom i forma 

studiów 
jednolite studia 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Język francuski (dla 

zaawansowanych) 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_28/fr 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Studium Języków 

Obcych 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

mgr Tadeusz Jurek 

tjurek@ump.edu.pl 

tel. 61 854 74 34 

Rodzaj 

przedmiotu 

fakultatywny 

 

semestr 

V, VII 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

30 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Wymagana znajomość języka francuskiego na poziomie B2. 

Cel kształcenia 

Kontynuacja nauki języka obcego w celu jego praktycznego wykorzystania w 

komunikacji językowej, języka specjalistycznego, a także w określonych sytuacjach 

(wyrażanie uczuć i opinii, planowanie i przewidywanie przyszłości). Student 

utrwala określony zasób wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i gramatycznych z 

zakresu języka specjalistycznego oraz komunikacji niezbędnej np. do prowadzenia 

dialogów, przekazywania instrukcji, etc. Student nabywa umiejętności praktycznego 

zastosowania wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i potrafi je skutecznie 

wykorzystać. Fakultet pozwala studentowi konstruować swobodne wypowiedzi 

ustne i pisemne zarówno w sytuacjach komunikacji z pacjentem i personelem 

medycznym jaki i podczas codziennych sytuacji językowych. 

Treści 

programowe  

Seminaria 

TP1: Moje osobiste doświadczenie z nauką języka. Język w mojej pracy zawodowej.  
TP2: Kto może pochwalić się tymi osiągnięciami? Strona bierna. 
TP3: Polecam wizytę  w … Utrwalanie form czasownika. 
TP4: Studia w innych krajach – różnice i podobieństwa. Porównywanie. 
TP5: Postęp w naukach medycznych  – dokąd może doprowadzić? Wyrażanie 

prawdopodobieństwa w przyszłości. 
TP6: Jestem teraz bardzo zajęty, może spotkamy się w weekend? Wyrażanie planów i 

zamiarów. 
TP7: Utrwalanie form przyszłych. 
TP8: Na czym polega moja praca? Opis czynności codziennych. 
TP9: Od pucybuta do milionera. Zdania warunkowe. Użycie inwersji w celu emfazy. 
TP10: Charyzma – skąd się bierze? Spójność wypowiedzi dzięki wyrazom łączącym. 
TP11: Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
TP12: Chciałbym wyjaśnić … Instrukcje i procedury. 
TP13: Uczucia – kiedy jestem szczęśliwy? Czasowniki modalne. 
TP14: Jak się Pan/ Pani dzisiaj czuje? 
TP 15: Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna, metoda komunikatywna, podejście leksykalne i zadaniowe, metoda 

gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda kognitywna. 
Techniki aktywujące -  praca w parach/grupach, praca z tekstem; czytanie ze zrozumieniem, 

odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie synonimów/antonimów; odsłuch, personalizacja 

zajęć i ćwiczeń, formułowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej. 

mailto:tjurek@ump.edu.pl


328 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po 

spełnieniu warunków  (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona). Test końcowy 

sprawdzający opanowanie materiału całego kursu. 

Literatura 

podstawowa 

3. 1.Bernard Anselme :Le corps humain 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do  

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do  

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

 WIEDZA  

P_W01 

 

 

 

P_W02 

 

 

P_W03 

 

P_W04 

 

 

 

P_W05 

 

 

P_W06 

 

P_W07 

 

P_W08 

 

P_W09 

 

 

P_W10 

 

 

P_W11 

 

 

P_W12 

 

P_W13 

 

P_W14 

 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

służące do opisu własnych kompetencji językowych i 

procesu uczenia się języka, a także przydatności 

języka francuskiego w swoim zawodzie. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu osiągnięć zawodowych, sportowych, 

osobistych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

służące do opisu miejsc oraz rekomendowania ich 

rozmówcom. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające porównanie struktury studiów 

medycznych oraz życia akademickiego w Polsce i 

innych krajach. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu możliwych przyszłych osiągnięć 

nauki oraz ich wpływu na życie człowieka. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące planowania i organizowania czasu 

wolnego. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące planowania procesu leczenia. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu obowiązków zawodowych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające rozmowę na temat podejmowanych 

decyzji finansowych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu cech osobowości oraz 

charyzmatycznego zachowania wybranej postaci. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające  aktywny udział w rozmowie 

kwalifikacyjnej. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

niezbędne do opisu procedur. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające opis stanów uczuciowych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące samopoczucia. 

  

 UMIEJĘTNOŚCI  
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P_U01 

 

 

 

P_U02 

 

 

P_U03 

 

 

P_U04 

 

 

 

P_U05 

 

 

P_U06 

 

 

P_U07 

 

 

P_U08 

 

 

P_U09 

 

 

P_U10 

 

 

P_U11 

 

P_U12 

 

 

P_U13 

 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne służące do opisu własnych 

kompetencji językowych, procesu nauki języka oraz 

stopnia jego wykorzystania w swoim zawodzie. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne niezbędnych do opisu 

osiągnięć zawodowych, sportowych, osobistych. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne służące do opisu miejsc oraz 

rekomendowania ich rozmówcom . 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne umożliwiające porównanie 

struktury studiów medycznych oraz życia 

akademickiego w Polsce i w innych krajach.  

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne dotyczące opisu możliwych 

przyszłych osiągnięć nauki oraz ich wpływu na życie 

człowieka. 

Rozumie potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące planowania i organizowania 

czasu wolnego. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne dotyczące opisu  swoich 

obowiązków zawodowych. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne umożliwiające rozmowę na 

temat podejmowanych decyzji finansowych. 

Rozumie i potrafi użyć zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące opisu cech osobowości oraz 

charyzmatycznego zachowania wybranej postaci. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne umożliwiające  aktywny 

udział w rozmowie kwalifikacyjnej. 

Rozumie i potrafi zastosować słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne niezbędne do opisu procedur. 

Rozumie i potrafi zastosować słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne umożliwiające opis stanów 

uczuciowych. 

Rozumie i potrafi zastosować słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne dotyczące samopoczucia. 

K_U41 
M2_U15 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

P_K01 

P_K02 

 

P_K03 

 

P_K04 

 

Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach 

. 

Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji 

egzystencjalnej. 

Ma świadomość kontinuum systemu językowego i 

sprawności w nim zawartych. 

Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających 

z nich różnic językowych. 

K_K06 

 
M2_U01 
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Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach     

udział w ćwiczeniach   

udział w seminariach 15 x 2h 30 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami     

 Razem  

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń   

przygotowanie do seminariów 5 x 1h 5 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 1 h 2 

przygotowanie do egzaminu    

 Razem 37 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
Liczba godzin Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
37 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu kształcenia Formujące 
 

Podsumowujące 
 

P_W01–P_W14 

P_U01 – P_U13 

P_K01 – P_K04 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena prac wykonywanych przez studenta. 

Wypowiedzi pisemne oraz ustne, 

praca w grupach, krótkie dyskusje, 

tłumaczenie tekstów. 

Data opracowania 

programu 
15.04.2014 Program opracował mgr Tadeusz Jurek 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  
Analityka Medyczna  

Poziom i forma 

studiów 
jednolite studia 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Język niemiecki (dla 

początkujących) 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_28/ang 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Studium Języków 

Obcych 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

mgr Tadeusz Jurek 

tjurek@ump.edu.pl 

tel. 61 854 74 34 

Rodzaj 

przedmiotu 

fakultatywny 

 

semestr 

V, VII 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

30 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego. 

Cel kształcenia 

Zapoznanie z językiem niemieckim poprzez słuchanie krótkich tekstów. Poznanie 

alfabetu niemieckiego – liter i głosek – słuchanie, powtarzanie, czytanie, pisanie. 

Zaznajomienie z podstawami fonetyki, intonacji i akcentu w j. niemieckim. 

Nawiązanie elementarnego kontaktu językowego – rozwijanie kompetencji 

językowej i komunikacyjnej. Poznanie zwrotów przy powitaniu, pożegnaniu, 

pytanie o przedmiot i osobę. Ćwiczenia sytuacyjne. Umiejętność przedstawienia 

siebie i innych, prezentacji swoich zainteresowań, preferencji. Opisywanie wyglądu 

zewnętrznego, wieku. Zadawanie pytań: Co…?, Kto…?, Gdzie…? Kiedy…? 

Dlaczego…? Krótkie wypowiedzi określające narodowość, pochodzenie (kraj), 

miejsce zamieszkania. Opisywanie dnia, używanie dni tygodnia, nazw miesięcy. 

Krótkie wypowiedzi o uczelni, kierunku studiów. Celem lektoratu j. niemieckiego 

dla początkujących jest opanowanie języka na poziomie elementarnej komunikacji 

w życiu codziennym. Lektorat umożliwia kontakt z autentycznym  językiem 

(nagrania CD, MP3), wdraża do samodzielności w procesie uczenia się j. obcego, 

zgodnie z indywidualną strategią uczenia się. Lektorat pomaga rozwijać poczucie 

własnej wartości i wiary we własne możliwości (nauka nowego języka obcego) 

dzięki pozytywnej informacji zwrotnej, dotyczącej indywidualnych kompetencji 

językowych. 

Treści 

programowe  

Seminaria 

TP1: Dzień dobry! Nawiązywanie kontaktu, powitanie, pożegnanie, zwroty 

grzecznościowe, przedstawianie się, pytanie o samopoczucie, nowości. 

TP2: Alfabet niemiecki, cz. I. Podstawowe przedmioty, artykuły spożywcze w 

porządku alfabetycznym. Polecenia lektor – studenci. 

TP3: Alfabet niemiecki, cz. II. Imię, nazwisko, adres, narodowość, pochodzenie 

(kraj). Dni tygodnia i nazwy miesięcy. Podstawowe czasowniki: mieć, mieszkać, 

lubić, nazywać się. 

TP4: Pytanie o informację. Pytania Co?, Kto?, Dlaczego?, Kiedy?, Skąd jesteś?, Kim 

jesteś?, Gdzie mieszkasz? 

TP5: Czy wiesz, co to jest? Jaki jest twój ulubiony…? Nazywanie i opisywanie 

przedmiotów, mówienie o preferencjach. 

TP6: Rzeczowniki, opisujące podstawowe przedmioty wokół nas. Zaimki wskazujące 

ten, ta ,to, te. 

mailto:tjurek@ump.edu.pl
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TP7: Przymiotniki, opisujące przedmioty, ludzi, wygląd zewnętrzny. 

TP8: Zaimki dzierżawcze mój, twój. Kolory. Czasowniki: mówić, rozumieć, 

pamiętać, zapomnieć, wiedzieć, znać, umieć. 

TP9: Życie studenckie, uczelnia, wydział, rok studiów. Wypełnianie ankiety. 

TP10: Pytanie o wiek. Rodzina. 

TP11: Typowe sytuacje komunikacyjne. Zwroty potoczne. 

TP12: Podstawowy materiał gramatyczny. Koniugacje czasowników, rzeczowniki, 

przymiotniki, zaimki. 

TP13: Wyrażanie stosunków czasowych. Godziny, dni, tygodnie, miesiące. 

TP14: Części ciała, stan zdrowia, podstawowe dolegliwości. Polecenia lekarz – 

pacjent, dialog - u lekarza. 

TP15: Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna, metoda komunikatywna, podejście leksykalne i zadaniowe, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda kognitywna. 

Techniki aktywujące -  praca w parach/grupach, praca z tekstem; czytanie ze 

zrozumieniem, odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie synonimów/antonimów; 

odsłuch, personalizacja zajęć i ćwiczeń, formułowanie wypowiedzi ustnej i 

pisemnej. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie 

po spełnieniu warunków  (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona). Test 

końcowy sprawdzający opanowanie materiału całego kursu. 

Literatura 

podstawowa 

1. Deutsch als Fremdsprache Alltag, Beruf & Co Nivean A1/2 Hueber Verlag 2011 

2. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen Kursbuch, 2005 Goethe-

Institut, Fraus, Cornelsen 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do  

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do  

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

 WIEDZA  

P_W01 

P_W02 

P_W03 

P_W04 

P_W05 

 

P_W06 

 

P_W07 

 

P_W08 

 

P_W09 

P_W10 

 

P_W11 

P_W12 

 

P_W13 

P_W14 

 

P_W15 

Rozróżnia litery alfabetu niemieckiego. 

Wymawia samogłoski i spółgłoski. 

Zna zasady akcentu w j. niemieckim. 

Zna nazwy podstawowych przedmiotów. 

Zna słownictwo opisujące siebie, swoje życie, wiek, 

uczelnię. 

Zna elementarne struktury do formułowania prostych 

zdań i pytań. 

Zna podstawowe rzeczowniki, opisujące przedmioty 

wokół. 

Zna podstawowe przymiotniki, opisujące przedmioty, 

osoby, wygląd zewnętrzny. 

Zna liczebniki i umie je zastosować w opisie wieku. 

Zna podstawowe czasowniki, opisujące rutynę dnia 

codziennego. 

Zna pytania Co?, Kto?, Dlaczego?, Gdzie?, Kiedy?, 

Ile? 

Zna konstrukcje wskazywania i prezentacji osób, 

zawierania znajomości. 

Zna sposoby wyrażania prośby, sugestii, propozycji 

Zna sposoby udzielania odpowiedzi w prostych 

sytuacjach komunikacyjnych. 
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P_W16 

P_W17 

Zna słownictwo niezbędne do opisu zainteresowań, 

hobby. 

Zna słownictwo, opisujące części ciała człowieka. 

Zna podstawowe zwroty, pytania i polecenia w 

kontakcie lekarz – pacjent. 

 UMIEJĘTNOŚCI  

P_U01 

P_U02 

 

P_U03 

 

P_U04 

P_U05 

 

P_U06 

P_U07 

 

P_U08 

 

P_U09 

P_U10 

P_U11 

P_U12 

 

P_U13 

P_U14 

P_U15 

Umie rozpoznać litery alfabetu niemieckiego. 

Potrafi wymawiać samogłoski i spółgłoski j. 

niemieckiego. 

Umie rozróżnić w wypowiedzi wyrazy podobnie 

brzmiące, lecz różniące się dźwiękiem lub akcentem. 

Umie wyróżnić akcent logiczny w wypowiedzi. 

Umie zachować w pamięci krótką wypowiedź i 

powtórzyć fragment, zawierający 3-4 wyrazy. 

Umie zrozumieć polecenia lektora. 

Potrafi zrozumieć treść krótkich komunikatów, 

krótkich dialogów. 

Umie odpowiadać na pytania lektora i kolegów 

twierdząco i przecząco. 

Umie formułować pytania. 

Umie odegrać dialog odtwórczy. 

Umie formułować 2-3 zdaniowe wypowiedzi. 

Umie opowiedzieć w 4-6 zdaniach o sobie, o innych 

(kto jest kim, dane osobowe, adres). 

Umie czytać wyrazy, proste zdania po niemiecku. 

Potrafi zrozumieć proste sytuacje komunikacyjne. 

Umie pisać wyrazy, krótkie zdania. 

K_U41 
M2_U15 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

P_K01 

P_K02 

 

P_K03 

 

P_K04 

 

Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach . 

Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji 

egzystencjalnej. 

Ma świadomość kontinuum systemu językowego i 

sprawności w nim zawartych. 

Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z 

nich różnic językowych. 

K_K06 

 
M2_U01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

   

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach     

udział w ćwiczeniach   

udział w seminariach 15 x 2h 30 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami     

 Razem  

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń   

przygotowanie do seminariów 5 x 1h 5 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 1 h 2 

przygotowanie do egzaminu    

 Razem 37 

 
 

Liczba godzin 
Liczba 

ECTS 
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Wskaźniki 

ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
37 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu kształcenia Formujące 
 

Podsumowujące 
 

P_W01–P_W17 

P_U01 – P_U15 

P_K01 – P_K04 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena prac wykonywanych przez studenta. 

Wypowiedzi pisemne oraz ustne, 

praca w grupach, krótkie dyskusje, 

tłumaczenie tekstów. 

Data opracowania 

programu 
15.04.2014 Program opracował mgr Tadeusz Jurek 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka Medyczna  

Poziom i forma 

studiów 
jednolite studia 

magisterskie 

stacjonarn

e 

Nazwa 

przedmiotu 
Język niemiecki (dla 

średniozaawansowanych) 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_28/niem 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 
Studium Języków Obcych 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

mgr Tadeusz Jurek 

tjurek@ump.edu.pl 

tel. 61 854 74 34 

Rodzaj 

przedmiotu 

fakultatywny 

 

semestr 

V, VII 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

30 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie A1/A2. 

Cel kształcenia 

Kontynuacja nauki języka obcego w celu jego praktycznego wykorzystania w 

komunikacji językowej, w określonych sytuacjach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

komunikację z pacjentem i personelem medycznym. Dlatego student przyswaja 

określony zasób wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych do poziomu B1 i struktur 

gramatycznych do poziomu B1. Student nabywa umiejętności praktycznego 

zastosowania wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i potrafi je praktycznie 

wykorzystać w zakresie diagnostyki i leczenia oraz komunikacji niezbędnej np. do 

prowadzenia dialogów, przekazywania instrukcji, etc.. Fakultet pozwala studentowi 

konstruować swobodne wypowiedzi ustne zarówno w sytuacjach komunikacji z 

pacjentem i personelem medycznym jaki i podczas codziennych sytuacji językowych. 

Treści 

programowe  

Seminaria 

TP1: Kim jestem, co robię, czym się interesuję. 
TP2: Zawody, zainteresowania, wygląd zewnętrzny. 
TP3:Co robiłeś w weekend. Czas przeszły – powtórzenie i utrwalenie trzech czasów. 
TP4: Kim będę? Specjalizacje medyczne. 
TP5: Chyba jestem chory? Opis samopoczucia. 
TP6: Proszę mi powiedzieć co się stało? Zbieranie informacji o pacjencie. 
TP7: Co pana boli? Komunikacja z pacjentem. 
TP8: Jestem studentem! Słownictwo z zakresu życia akademickiego. 
TP9: Idę na praktyki! Szpital i personel medyczny. 
TP10: Jak to powiedzieć inaczej. Wypowiedzi antonimiczne. 
TP11: Co będziesz robić w weekend? Czas przyszły – powtórzenie i utrwalenie trzech czasów. 
TP12: Proszę brać te leki… Polecenia kierowane do pacjenta 
TP13: To samo, ale trochę inaczej. Wypowiedzi synonimiczne. 
TP14: Odkryłem kilka interesujących faktów i chętnie się z wami nimi podzielę! Wygłaszanie 

prezentacji. 
TP15: Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna, metoda komunikatywna, podejście leksykalne i zadaniowe, metoda 

gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda kognitywna. 
Techniki aktywujące -  praca w parach/grupach, praca z tekstem; czytanie ze zrozumieniem, 

odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie synonimów/antonimów; odsłuch, personalizacja zajęć i 

ćwiczeń, formułowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po 

spełnieniu warunków  (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona). Test końcowy 

sprawdzający opanowanie materiału całego kursu. 

mailto:tjurek@ump.edu.pl
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Literatura 

podstawowa 

1. Themen aktuell 2, Heuber 
2. Materiały autorskie lektorów  

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

 
Odniesienie do  

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do  

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

 WIEDZA  

P_W01 

 

P_W02 

 

P_W03 

 

 

P_W04 

 

P_W05 

 

P_W06 

 

P_W07 

 

P_W08 

 

P_W09 

 

P_W10 

 

 

P_W11 

 

P_W12 

 

P_W13 

 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do 

udzielania informacji osobistych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące 

zbierania informacji o pacjencie. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące 

podstawowych jednostek chorobowych i ich symptomów. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące 

życia akademickiego i zawodowego. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące 

codziennych czynności. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne związane z 

komunikacją z pacjentem. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące 

komunikacji z personelem medycznym. 

Zna podstawowe przymiotniki, opisujące przedmioty, osoby, 

wygląd zewnętrzny. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące 

zbierania informacji o pacjencie. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalająca na 

wyszukanie w tekście synonimów i antonimów oraz ich 

zastosowanie. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na 

parafrazowanie wypowiedzi. 

Posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie wypowiedzi 

pisemnej i ustnej. 

Posiada wiedzę pozwalającą na sformułowanie wypowiedzi 

ustnej w formie prezentacji. 

  

 UMIEJĘTNOŚCI  

P_U01 

 

 

P_U02 

 

P_U03 

 

 

P_U04 

 

 

P_U05 

 

 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące zbierania informacji o pacjencie. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące podstawowych jednostek 

chorobowych i ich symptomów. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące życia akademickiego i zawodowego. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące codziennych czynności w różnych 

sytuacjach. 

Rozumie potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne związane z komunikacją z pacjentem. 

K_U41 
M2_U15 
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P_U06 

 

P_U07 

P_U08 

 

P_U09 

P_U10 

 

P_U11 

P_U12 

 

P_U13 

P_U14 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące komunikacji z personelem 

medycznym. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące zbierania informacji o pacjencie. 

Rozumie potrafi użyć synonimy i antonimy wybranych słów. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na 

parafrazowanie wypowiedzi. 

Umie formułować 2-3 zdaniowe wypowiedzi. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną niezbędną do 

napisania CV i listu motywacyjnego. 

Rozumie wypowiedź pisemną i ustną na poziomie B1. 

Potrafi sformułować wypowiedź pisemną i ustną na 

poziomie B1. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

P_K01 

P_K02 

 

P_K03 

 

P_K04 

 

Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach . 

Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji 

egzystencjalnej. 

Ma świadomość kontinuum systemu językowego i 

sprawności w nim zawartych. 

Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z nich 

różnic językowych. 

K_K06 

 
M2_U01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

   

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach     

udział w ćwiczeniach   

udział w seminariach 15 x 2h 30 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami     

 Razem  

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń   

przygotowanie do seminariów 5 x 1h 5 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 1 h 2 

przygotowanie do egzaminu    

 Razem 37 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
37 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące 

 

Podsumowujące 
 

P_W01–P_W13 

P_U01 – P_U14 

P_K01 – P_K04 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena 

prac wykonywanych przez studenta. 

Wypowiedzi pisemne oraz ustne, 

praca w grupach, krótkie dyskusje, 

tłumaczenie tekstów. 

Data opracowania 

programu 
15.04.2014 Program opracował mgr Tadeusz Jurek 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  
Analityka Medyczna  

Poziom i forma 

studiów 
jednolite studia 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Język niemiecki (dla 

zaawansowanych) 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_28/niem 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Studium Języków 

Obcych 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

mgr Tadeusz Jurek 

tjurek@ump.edu.pl 

tel. 61 854 74 34 

Rodzaj 

przedmiotu 

fakultatywny 

 

semestr 

V, VII 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

30 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2. 

Cel kształcenia 

Kontynuacja nauki języka obcego w celu jego praktycznego wykorzystania w 

komunikacji językowej, języka specjalistycznego, a także w określonych sytuacjach 

(wyrażanie uczuć i opinii, planowanie i przewidywanie przyszłości). Student 

utrwala określony zasób wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i gramatycznych z 

zakresu języka specjalistycznego oraz komunikacji niezbędnej np. do prowadzenia 

dialogów, przekazywania instrukcji, etc. Student nabywa umiejętności praktycznego 

zastosowania wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i potrafi je skutecznie 

wykorzystać. Fakultet pozwala studentowi konstruować swobodne wypowiedzi 

ustne i pisemne zarówno w sytuacjach komunikacji z pacjentem i personelem 

medycznym jaki i podczas codziennych sytuacji językowych. 

Treści 

programowe  

Seminaria 

TP1: Moje osobiste doświadczenie z nauką języka. Język w mojej pracy zawodowej.  
TP2: Kto może pochwalić się tymi osiągnięciami? Strona bierna. 
TP3: Polecam wizytę  w … Utrwalanie form czasownika. 
TP4: Studia w innych krajach – różnice i podobieństwa. Porównywanie. 
TP5: Postęp w naukach medycznych  – dokąd może doprowadzić? Wyrażanie 

prawdopodobieństwa w przyszłości. 
TP6: Jestem teraz bardzo zajęty, może spotkamy się w weekend? Wyrażanie planów i 

zamiarów. 
TP7: Utrwalanie form przyszłych. 
TP8: Na czym polega moja praca? Opis czynności codziennych. 
TP9: Od pucybuta do milionera. Zdania warunkowe. Użycie inwersji w celu emfazy. 
TP10: Charyzma – skąd się bierze? Spójność wypowiedzi dzięki wyrazom łączącym. 
TP11: Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
TP12: Chciałbym wyjaśnić … Instrukcje i procedury. 
TP13: Uczucia – kiedy jestem szczęśliwy? Czasowniki modalne. 
TP14: Jak się Pan/ Pani dzisiaj czuje? 
TP 15: Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna, metoda komunikatywna, podejście leksykalne i zadaniowe, metoda 

gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda kognitywna. 
Techniki aktywujące -  praca w parach/grupach, praca z tekstem; czytanie ze zrozumieniem, 

odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie synonimów/antonimów; odsłuch, personalizacja 

zajęć i ćwiczeń, formułowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej. 

mailto:tjurek@ump.edu.pl
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Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po 

spełnieniu warunków  (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona). Test końcowy 

sprawdzający opanowanie materiału całego kursu. 

Literatura 

podstawowa 

1. Themen aktuell 2, Heuber 
2.  Materiały autorskie lektorów 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do  

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do  

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

 WIEDZA  

P_W01 

 

 

 

P_W02 

 

 

P_W03 

 

P_W04 

 

 

 

P_W05 

 

 

P_W06 

 

P_W07 

 

P_W08 

 

P_W09 

 

 

P_W10 

 

 

P_W11 

 

 

P_W12 

 

P_W13 

 

P_W14 

 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

służące do opisu własnych kompetencji językowych i 

procesu uczenia się języka, a także przydatności 

języka niemieckiego w swoim zawodzie. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu osiągnięć zawodowych, sportowych, 

osobistych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

służące do opisu miejsc oraz rekomendowania ich 

rozmówcom. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające porównanie struktury studiów 

medycznych oraz życia akademickiego w Polsce i 

innych krajach. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu możliwych przyszłych osiągnięć 

nauki oraz ich wpływu na życie człowieka. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące planowania i organizowania czasu wolnego. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące planowania procesu leczenia. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu obowiązków zawodowych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające rozmowę na temat podejmowanych 

decyzji finansowych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu cech osobowości oraz 

charyzmatycznego zachowania wybranej postaci. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające  aktywny udział w rozmowie 

kwalifikacyjnej. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

niezbędne do opisu procedur. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające opis stanów uczuciowych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące samopoczucia. 

  

 UMIEJĘTNOŚCI  

P_U01 

 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne służące do opisu własnych kompetencji 
K_U41 

M2_U15 
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P_U02 

 

 

P_U03 

 

 

P_U04 

 

 

 

P_U05 

 

 

P_U06 

 

 

P_U07 

 

 

P_U08 

 

 

P_U09 

 

 

P_U10 

 

 

P_U11 

 

P_U12 

 

 

P_U13 

 

językowych, procesu nauki języka oraz stopnia jego 

wykorzystania w swoim zawodzie. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne niezbędnych do opisu osiągnięć 

zawodowych, sportowych, osobistych. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne służące do opisu miejsc oraz 

rekomendowania ich rozmówcom . 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne umożliwiające porównanie struktury 

studiów medycznych oraz życia akademickiego w 

Polsce i w innych krajach.  

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące opisu możliwych przyszłych 

osiągnięć nauki oraz ich wpływu na życie człowieka. 

Rozumie potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące planowania i organizowania 

czasu wolnego. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące opisu  swoich obowiązków 

zawodowych. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne umożliwiające rozmowę na temat 

podejmowanych decyzji finansowych. 

Rozumie i potrafi użyć zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu cech osobowości oraz 

charyzmatycznego zachowania wybranej postaci. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne umożliwiające  aktywny udział w 

rozmowie kwalifikacyjnej. 

Rozumie i potrafi zastosować słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne niezbędne do opisu procedur. 

Rozumie i potrafi zastosować słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne umożliwiające opis stanów 

uczuciowych. 

Rozumie i potrafi zastosować słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne dotyczące samopoczucia. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

P_K01 

P_K02 

 

P_K03 

 

P_K04 

 

Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach . 

Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji 

egzystencjalnej. 

Ma świadomość kontinuum systemu językowego i 

sprawności w nim zawartych. 

Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z 

nich różnic językowych. 

K_K06 

 
M2_U01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

   

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach     

udział w ćwiczeniach   

udział w seminariach 15 x 2h 30 
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udział w konsultacjach związanych z zajęciami     

 Razem  

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń   

przygotowanie do seminariów 5 x 1h 5 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 1 h 2 

przygotowanie do egzaminu    

 Razem 37 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
Liczba godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
37 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu kształcenia Formujące 
 

Podsumowujące 
 

P_W01–P_W14 

P_U01 – P_U13 

P_K01 – P_K04 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena prac wykonywanych przez studenta. 

Wypowiedzi pisemne oraz ustne, 

praca w grupach, krótkie dyskusje, 

tłumaczenie tekstów. 

Data opracowania 

programu 
15.04.2014 Program opracował mgr Tadeusz Jurek 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  
Analityka Medyczna  

Poziom i forma 

studiów 
jednolite studia 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Język rosyjski (dla 

początkujących) 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_28/ros 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Studium Języków 

Obcych 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

mgr Tadeusz Jurek 

tjurek@ump.edu.pl 

tel. 61 854 74 34 

Rodzaj 

przedmiotu 

fakultatywny 

 

semestr 

V, VII 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

30 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Nie jest wymagana znajomość języka rosyjskiego. 

Cel kształcenia 

Zapoznanie z językiem rosyjskim poprzez słuchanie krótkich tekstów. Poznanie 

alfabetu rosyjskiego – liter i głosek – słuchanie, powtarzanie, czytanie, pisanie. 

Zaznajomienie z podstawami fonetyki, intonacji i akcentu w j. rosyjskim. 

Nawiązanie elementarnego kontaktu językowego – rozwijanie kompetencji 

językowej i komunikacyjnej. Poznanie zwrotów przy powitaniu, pożegnaniu, 

pytanie o przedmiot i osobę. Ćwiczenia sytuacyjne. Umiejętność przedstawienia 

siebie i innych, prezentacji swoich zainteresowań, preferencji. Opisywanie wyglądu 

zewnętrznego, wieku. Zadawanie pytań: Co…?, Kto…?, Gdzie…? Kiedy…? 

Dlaczego…? Krótkie wypowiedzi określające narodowość, pochodzenie (kraj), 

miejsce zamieszkania. Opisywanie dnia, używanie dni tygodnia, nazw miesięcy. 

Krótkie wypowiedzi o uczelni, kierunku studiów. Celem lektoratu j. rosyjskiego dla 

początkujących jest opanowanie języka na poziomie elementarnej komunikacji w 

życiu codziennym. Lektorat umożliwia kontakt z autentycznym  językiem (nagrania 

CD, MP3), wdraża do samodzielności w procesie uczenia się j. obcego, zgodnie z 

indywidualną strategią uczenia się. Lektorat pomaga rozwijać poczucie własnej 

wartości i wiary we własne możliwości (nauka nowego języka obcego) dzięki 

pozytywnej informacji zwrotnej, dotyczącej indywidualnych kompetencji 

językowych. 

Treści 

programowe  

Seminaria 

TP1: Dzień dobry! Nawiązywanie kontaktu, powitanie, pożegnanie, zwroty 

grzecznościowe, przedstawianie się, pytanie o samopoczucie, nowości. 

TP2: Alfabet rosyjski, cz. I. Podstawowe przedmioty, artykuły spożywcze w 

porządku alfabetycznym. Polecenia lektor – studenci. 

TP3: Alfabet rosyjski, cz. II. Imię, nazwisko, adres, narodowość, pochodzenie (kraj). 

Dni tygodnia i nazwy miesięcy. Podstawowe czasowniki: mieć, mieszkać, lubić, 

nazywać się. 

TP4: Pytanie o informację. Pytania Co?, Kto?, Dlaczego?, Kiedy?, Skąd jesteś?, Kim 

jesteś?, Gdzie mieszkasz? 

TP5: Czy wiesz, co to jest? Jaki jest twój ulubiony…? Nazywanie i opisywanie 

przedmiotów, mówienie o preferencjach. 

TP6: Rzeczowniki, opisujące podstawowe przedmioty wokół nas. Zaimki wskazujące 

ten, ta ,to, te. 

TP7: Przymiotniki, opisujące przedmioty, ludzi, wygląd zewnętrzny. 

mailto:tjurek@ump.edu.pl
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TP8: Zaimki dzierżawcze mój, twój. Kolory. Czasowniki: mówić, rozumieć, 

pamiętać, zapomnieć, wiedzieć, znać, umieć. 

TP9: Życie studenckie, uczelnia, wydział, rok studiów. Wypełnianie ankiety. 

TP10: Pytanie o wiek. Rodzina. 

TP11: Typowe sytuacje komunikacyjne. Zwroty potoczne. 

TP12: Podstawowy materiał gramatyczny. Koniugacje czasowników, rzeczowniki, 

przymiotniki, zaimki. 

TP13: Wyrażanie stosunków czasowych. Godziny, dni, tygodnie, miesiące. 

TP14: Części ciała, stan zdrowia, podstawowe dolegliwości. Polecenia lekarz – 

pacjent, dialog - u lekarza. 

TP15: Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna, metoda komunikatywna, podejście leksykalne i zadaniowe, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda kognitywna. 

Techniki aktywujące -  praca w parach/grupach, praca z tekstem; czytanie ze 

zrozumieniem, odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie synonimów/antonimów; 

odsłuch, personalizacja zajęć i ćwiczeń, formułowanie wypowiedzi ustnej i 

pisemnej. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie 

po spełnieniu warunków  (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona). Test 

końcowy sprawdzający opanowanie materiału całego kursu. 

Literatura 

podstawowa 

1.A.Pado, Start.ru.Język rosyjski dla początkujących, WSiP, Warszawa 2006 

2.M.Wiatr – Kmieciak, S.Wujek, Wot i my, Wydawnictwa Szkolne PWN, 

Warszawa 2008 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do  

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do  

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

 WIEDZA  

P_W01 

P_W02 

P_W03 

P_W04 

P_W05 

 

P_W06 

 

P_W07 

 

P_W08 

 

P_W09 

P_W10 

 

P_W11 

P_W12 

 

P_W13 

P_W14 

 

P_W15 

 

Rozróżnia litery alfabetu rosyjskiego. 

Wymawia samogłoski i spółgłoski. 

Zna zasady akcentu w j. rosyjskim. 

Zna nazwy podstawowych przedmiotów. 

Zna słownictwo opisujące siebie, swoje życie, wiek, 

uczelnię. 

Zna elementarne struktury do formułowania prostych 

zdań i pytań. 

Zna podstawowe rzeczowniki, opisujące przedmioty 

wokół. 

Zna podstawowe przymiotniki, opisujące przedmioty, 

osoby, wygląd zewnętrzny. 

Zna liczebniki i umie je zastosować w opisie wieku. 

Zna podstawowe czasowniki, opisujące rutynę dnia 

codziennego. 

Zna pytania Co?, Kto?, Dlaczego?, Gdzie?, Kiedy?, 

Ile? 

Zna konstrukcje wskazywania i prezentacji osób, 

zawierania znajomości. 

Zna sposoby wyrażania prośby, sugestii, propozycji 

Zna sposoby udzielania odpowiedzi w prostych 

sytuacjach komunikacyjnych. 
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P_W16 

P_W17 

Zna słownictwo niezbędne do opisu zainteresowań, 

hobby. 

Zna słownictwo, opisujące części ciała człowieka. 

Zna podstawowe zwroty, pytania i polecenia w 

kontakcie lekarz – pacjent. 

 UMIEJĘTNOŚCI  

P_U01 

P_U02 

 

P_U03 

 

P_U04 

P_U05 

 

P_U06 

P_U07 

 

P_U08 

 

P_U09 

P_U10 

P_U11 

P_U12 

 

P_U13 

P_U14 

P_U15 

Umie rozpoznać litery alfabetu rosyjskiego. 

Potrafi wymawiać samogłoski i spółgłoski j. 

rosyjskiego. 

Umie rozróżnić w wypowiedzi wyrazy podobnie 

brzmiące, lecz różniące się dźwiękiem lub akcentem. 

Umie wyróżnić akcent logiczny w wypowiedzi. 

Umie zachować w pamięci krótką wypowiedź i 

powtórzyć fragment, zawierający 3-4 wyrazy. 

Umie zrozumieć polecenia lektora. 

Potrafi zrozumieć treść krótkich komunikatów, 

krótkich dialogów. 

Umie odpowiadać na pytania lektora i kolegów 

twierdząco i przecząco. 

Umie formułować pytania. 

Umie odegrać dialog odtwórczy. 

Umie formułować 2-3 zdaniowe wypowiedzi. 

Umie opowiedzieć w 4-6 zdaniach o sobie, o innych 

(kto jest kim, dane osobowe, adres). 

Umie czytać wyrazy, proste zdania po rosyjsku. 

Potrafi zrozumieć proste sytuacje komunikacyjne. 

Umie pisać wyrazy, krótkie zdania. 

K_U41 
M2_U15 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

P_K01 

P_K02 

 

P_K03 

 

P_K04 

 

Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach . 

Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji 

egzystencjalnej. 

Ma świadomość kontinuum systemu językowego i 

sprawności w nim zawartych. 

Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z 

nich różnic językowych. 

K_K06 

 
M2_U01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

   

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach     

udział w ćwiczeniach   

udział w seminariach 15 x 2h 30 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami     

 Razem  

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń   

przygotowanie do seminariów 5 x 1h 5 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 1 h 2 

przygotowanie do egzaminu    

 Razem 37 
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Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
37 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu kształcenia Formujące 
 

Podsumowujące 
 

P_W01–P_W17 

P_U01 – P_U15 

P_K01 – P_K04 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena prac wykonywanych przez studenta. 

Wypowiedzi pisemne oraz ustne, 

praca w grupach, krótkie dyskusje, 

tłumaczenie tekstów. 

Data opracowania 

programu 
15.04.2014 Program opracował mgr Tadeusz Jurek 



346 

 

Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  

Analityka Medyczna  
Poziom i 

forma 

studiów 

jednolite studia 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Język rosyjski (dla 

średniozaawansowanych) 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_28/ros 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 
Studium Języków Obcych 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

mgr Tadeusz Jurek 

tjurek@ump.edu.pl 

tel. 61 854 74 34 

Rodzaj 

przedmiotu 

fakultatywny 

 

semestr 

V, VII 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

30 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Wymagana znajomość języka rosyjskiego na poziomie A1/A2. 

Cel kształcenia 

Kontynuacja nauki języka obcego w celu jego praktycznego wykorzystania w 

komunikacji językowej, w określonych sytuacjach, ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na komunikację z pacjentem i personelem medycznym. Dlatego student przyswaja 

określony zasób wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych do poziomu B1 i struktur 

gramatycznych do poziomu B1. Student nabywa umiejętności praktycznego 

zastosowania wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i potrafi je praktycznie 

wykorzystać w zakresie diagnostyki i leczenia oraz komunikacji niezbędnej np. do 

prowadzenia dialogów, przekazywania instrukcji, etc.. Fakultet pozwala studentowi 

konstruować swobodne wypowiedzi ustne zarówno w sytuacjach komunikacji z 

pacjentem i personelem medycznym jaki i podczas codziennych sytuacji językowych. 

Treści 

programowe  

Seminaria 

TP1: Kim jestem, co robię, czym się interesuję. 
TP2: Zawody, zainteresowania, wygląd zewnętrzny. 
TP3:Co robiłeś w weekend. Czas przeszły – powtórzenie i utrwalenie trzech czasów. 
TP4: Kim będę? Specjalizacje medyczne. 
TP5: Chyba jestem chory? Opis samopoczucia. 
TP6: Proszę mi powiedzieć co się stało? Zbieranie informacji o pacjencie. 
TP7: Co pana boli? Komunikacja z pacjentem. 
TP8: Jestem studentem! Słownictwo z zakresu życia akademickiego. 
TP9: Idę na praktyki! Szpital i personel medyczny. 
TP10: Jak to powiedzieć inaczej. Wypowiedzi antonimiczne. 
TP11: Co będziesz robić w weekend? Czas przyszły – powtórzenie i utrwalenie trzech czasów. 
TP12: Proszę brać te leki… Polecenia kierowane do pacjenta 
TP13: To samo, ale trochę inaczej. Wypowiedzi synonimiczne. 
TP14: Odkryłem kilka interesujących faktów i chętnie się z wami nimi podzielę! Wygłaszanie 

prezentacji. 
TP15: Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna, metoda komunikatywna, podejście leksykalne i zadaniowe, metoda 

gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda kognitywna. 
Techniki aktywujące -  praca w parach/grupach, praca z tekstem; czytanie ze zrozumieniem, 

odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie synonimów/antonimów; odsłuch, personalizacja 

zajęć i ćwiczeń, formułowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po 

spełnieniu warunków  (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona). Test końcowy 

sprawdzający opanowanie materiału całego kursu. 

mailto:tjurek@ump.edu.pl
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Literatura 

podstawowa 

1. R.Hajczuk, Русский язык в медицине, Wydawnictwo PZWL , Warszawa 2008 
2. A.Pado, За или против?, WSiP, Warszawa 2003  
3. A.Pado, Start.ru. Język rosyjski dla średnio zaawansowanych, WSiP, Warszawa 2006 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do  

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do  

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

 WIEDZA  

P_W01 

 

P_W02 

 

P_W03 

 

 

P_W04 

 

P_W05 

 

P_W06 

 

P_W07 

 

P_W08 

 

P_W09 

 

P_W10 

 

 

P_W11 

 

P_W12 

 

P_W13 

 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące 

do udzielania informacji osobistych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące zbierania informacji o pacjencie. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące podstawowych jednostek chorobowych i ich 

symptomów. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące życia akademickiego i zawodowego. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące codziennych czynności. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

związane z komunikacją z pacjentem. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące komunikacji z personelem medycznym. 

Zna podstawowe przymiotniki, opisujące przedmioty, 

osoby, wygląd zewnętrzny. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące zbierania informacji o pacjencie. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalająca na 

wyszukanie w tekście synonimów i antonimów oraz ich 

zastosowanie. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na 

parafrazowanie wypowiedzi. 

Posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie 

wypowiedzi pisemnej i ustnej. 

Posiada wiedzę pozwalającą na sformułowanie 

wypowiedzi ustnej w formie prezentacji. 

  

 UMIEJĘTNOŚCI  

P_U01 

 

 

P_U02 

 

P_U03 

 

 

P_U04 

 

 

P_U05 

 

 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne służące do udzielania informacji 

osobistych. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące zbierania informacji o pacjencie. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące podstawowych jednostek 

chorobowych i ich symptomów. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące życia akademickiego i 

zawodowego. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące codziennych czynności w 

różnych sytuacjach. 

K_U41 
M2_U15 
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P_U06 

 

P_U07 

 

 

P_U08 

 

P_U09 

 

P_U10 

 

P_U11 

P_U12 

 

P_U13 

P_U14 

 

Rozumie potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne związane z komunikacją z pacjentem. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące komunikacji z personelem 

medycznym. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące zbierania informacji o pacjencie. 

Rozumie potrafi użyć synonimy i antonimy wybranych 

słów. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na 

parafrazowanie wypowiedzi. 

Umie formułować 2-3 zdaniowe wypowiedzi. 

Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną niezbędną do 

napisania CV i listu motywacyjnego. 

Rozumie wypowiedź pisemną i ustną na poziomie B1. 

Potrafi sformułować wypowiedź pisemną i ustną na 

poziomie B1. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

P_K01 

P_K02 

 

P_K03 

 

P_K04 

 

Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach . 

Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji 

egzystencjalnej. 

Ma świadomość kontinuum systemu językowego i 

sprawności w nim zawartych. 

Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z 

nich różnic językowych. 

K_K06 

 
M2_U01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

   

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach     

udział w ćwiczeniach   

udział w seminariach 15 x 2h 30 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami     

 Razem  

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń   

przygotowanie do seminariów 5 x 1h 5 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 1 h 2 

przygotowanie do egzaminu    

 Razem 37 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
Liczba godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
37 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu kształcenia Formujące 
 

Podsumowujące 
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P_W01–P_W13 

P_U01 – P_U14 

P_K01 – P_K04 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena prac wykonywanych przez studenta. 

Wypowiedzi pisemne oraz ustne, 

praca w grupach, krótkie dyskusje, 

tłumaczenie tekstów. 

Data opracowania 

programu 
15.04.2014 Program opracował mgr Tadeusz Jurek 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  
Analityka Medyczna  

Poziom i forma 

studiów 
jednolite studia 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Język rosyjski (dla 

zaawansowanych) 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_28/ros 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Studium Języków 

Obcych 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

mgr Tadeusz Jurek 

tjurek@ump.edu.pl 

tel. 61 854 74 34 

Rodzaj 

przedmiotu 

fakultatywny 

 

semestr 

V, VII 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

30 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Wymagana znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2. 

Cel kształcenia 

Kontynuacja nauki języka obcego w celu jego praktycznego wykorzystania w 

komunikacji językowej, języka specjalistycznego, a także w określonych sytuacjach 

(wyrażanie uczuć i opinii, planowanie i przewidywanie przyszłości). Student 

utrwala określony zasób wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i gramatycznych z 

zakresu języka specjalistycznego oraz komunikacji niezbędnej np. do prowadzenia 

dialogów, przekazywania instrukcji, etc. Student nabywa umiejętności praktycznego 

zastosowania wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i potrafi je skutecznie 

wykorzystać. Fakultet pozwala studentowi konstruować swobodne wypowiedzi 

ustne i pisemne zarówno w sytuacjach komunikacji z pacjentem i personelem 

medycznym jaki i podczas codziennych sytuacji językowych. 

Treści 

programowe  

Seminaria 

TP1: Moje osobiste doświadczenie z nauką języka. Język w mojej pracy zawodowej.  
TP2: Kto może pochwalić się tymi osiągnięciami? Strona bierna. 
TP3: Polecam wizytę  w … Utrwalanie form czasownika. 
TP4: Studia w innych krajach – różnice i podobieństwa. Porównywanie. 
TP5: Postęp w naukach medycznych  – dokąd może doprowadzić? Wyrażanie 

prawdopodobieństwa w przyszłości. 
TP6: Jestem teraz bardzo zajęty, może spotkamy się w weekend? Wyrażanie planów i 

zamiarów. 
TP7: Utrwalanie form przyszłych. 
TP8: Na czym polega moja praca? Opis czynności codziennych. 
TP9: Od pucybuta do milionera. Zdania warunkowe. Użycie inwersji w celu emfazy. 
TP10: Charyzma – skąd się bierze? Spójność wypowiedzi dzięki wyrazom łączącym. 
TP11: Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
TP12: Chciałbym wyjaśnić … Instrukcje i procedury. 
TP13: Uczucia – kiedy jestem szczęśliwy? Czasowniki modalne. 
TP14: Jak się Pan/ Pani dzisiaj czuje? 
TP 15: Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna, metoda komunikatywna, podejście leksykalne i zadaniowe, metoda 

gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda kognitywna. 
Techniki aktywujące -  praca w parach/grupach, praca z tekstem; czytanie ze zrozumieniem, 

odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie synonimów/antonimów; odsłuch, personalizacja 

zajęć i ćwiczeń, formułowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po 

spełnieniu warunków  (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona). Test końcowy 

sprawdzający opanowanie materiału całego kursu. 

mailto:tjurek@ump.edu.pl
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Literatura 

podstawowa 

1. R.Hajczuk, Русский язык в медицине, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2008 
2.A.Pado, За или против?,WSiP, Warszawa 2003 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do  

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do  

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

 WIEDZA  

P_W01 

 

 

 

P_W02 

 

 

P_W03 

 

P_W04 

 

 

 

P_W05 

 

 

P_W06 

 

P_W07 

 

P_W08 

 

P_W09 

 

 

P_W10 

 

 

P_W11 

 

 

P_W12 

 

P_W13 

 

P_W14 

 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

służące do opisu własnych kompetencji językowych i 

procesu uczenia się języka, a także przydatności 

języka rosyjskiego w swoim zawodzie. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu osiągnięć zawodowych, sportowych, 

osobistych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

służące do opisu miejsc oraz rekomendowania ich 

rozmówcom. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające porównanie struktury studiów 

medycznych oraz życia akademickiego w Polsce i 

innych krajach. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu możliwych przyszłych osiągnięć 

nauki oraz ich wpływu na życie człowieka. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące planowania i organizowania czasu wolnego. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące planowania procesu leczenia. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu obowiązków zawodowych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające rozmowę na temat podejmowanych 

decyzji finansowych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu cech osobowości oraz 

charyzmatycznego zachowania wybranej postaci. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające  aktywny udział w rozmowie 

kwalifikacyjnej. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

niezbędne do opisu procedur. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

umożliwiające opis stanów uczuciowych. 

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące samopoczucia. 

  

 UMIEJĘTNOŚCI  

P_U01 

 

 

 

P_U02 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne służące do opisu własnych kompetencji 

językowych, procesu nauki języka oraz stopnia jego 

wykorzystania w swoim zawodzie. 

K_U41 
M2_U15 
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P_U03 

 

 

P_U04 

 

 

 

P_U05 

 

 

P_U06 

 

 

P_U07 

 

 

P_U08 

 

 

P_U09 

 

 

P_U10 

 

 

P_U11 

 

P_U12 

 

 

P_U13 

 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne niezbędnych do opisu osiągnięć 

zawodowych, sportowych, osobistych. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne służące do opisu miejsc oraz 

rekomendowania ich rozmówcom . 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne umożliwiające porównanie struktury 

studiów medycznych oraz życia akademickiego w 

Polsce i w innych krajach.  

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące opisu możliwych przyszłych 

osiągnięć nauki oraz ich wpływu na życie człowieka. 

Rozumie potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące planowania i organizowania 

czasu wolnego. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne dotyczące opisu  swoich obowiązków 

zawodowych. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne umożliwiające rozmowę na temat 

podejmowanych decyzji finansowych. 

Rozumie i potrafi użyć zwroty i struktury gramatyczne 

dotyczące opisu cech osobowości oraz 

charyzmatycznego zachowania wybranej postaci. 

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury 

gramatyczne umożliwiające  aktywny udział w 

rozmowie kwalifikacyjnej. 

Rozumie i potrafi zastosować słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne niezbędne do opisu procedur. 

Rozumie i potrafi zastosować słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne umożliwiające opis stanów 

uczuciowych. 

Rozumie i potrafi zastosować słownictwo, zwroty i 

struktury gramatyczne dotyczące samopoczucia. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

P_K01 

P_K02 

 

P_K03 

 

P_K04 

 

Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach . 

Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji 

egzystencjalnej. 

Ma świadomość kontinuum systemu językowego i 

sprawności w nim zawartych. 

Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z 

nich różnic językowych. 

K_K06 

 
M2_U01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

   

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach     

udział w ćwiczeniach   

udział w seminariach 15 x 2h 30 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami     

 Razem  
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Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń   

przygotowanie do seminariów 5 x 1h 5 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 1 h 2 

przygotowanie do egzaminu    

 Razem 37 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
37 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu kształcenia Formujące 
 

Podsumowujące 
 

P_W01–P_W14 

P_U01 – P_U13 

P_K01 – P_K04 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena prac wykonywanych przez studenta. 

Wypowiedzi pisemne oraz ustne, 

praca w grupach, krótkie dyskusje, 

tłumaczenie tekstów. 

Data opracowania 

programu 
15.04.2014 Program opracował mgr Tadeusz Jurek 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Komputerowe 

przetwarzanie i 

analiza obrazów 

medycznych 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_29 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Zakład Bioinformatyki  

i Biologii Medycznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Elżbieta Kaczmarek 
email: elka@ump.edu.pl,  

tel. 61 8546909 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

V - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

9 

seminaria 

6 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki wstępne Znajomość obsługi komputera. 

Cel kształcenia 

Zdobycie wiedzy i umiejętności z podstaw komputerowej analizy mikroskopowych 

obrazów morfologicznych, oceny ilościowej uzyskanych wyników oraz przetwarzania 

komputerowych baz danych obrazowych. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia 

Podstawy komputerowej analizy obrazów medycznych oparte na aktualnych standardach 

aparatury specjalistycznej. 

Podstawowe techniki korekty jakości obrazów. 

Filtry cyfrowe: wygładzające, wyostrzające, wykrywające krawędzie struktur, usuwające 

zakłócenia (szumy), filtry morfologiczne – ich aplikacje. 

Wyodrębnianie struktur z obrazów cyfrowych na podstawie podstawowych technik 

segmentacji: progowania, działów wodnych. 

Podstawowe parametry geometryczne struktur oraz metody ich pomiaru: powierzchnia, 

obwód, objętość, współczynnik kształtu, średnice Feret’a i ich przydatność do klasyfikacji 

struktur. 

Praktyczne ćwiczenia z analizy ilościowej wybranych przykładów obrazów medycznych 

przy pomocy programu ImageJ (http://rsb.nih.gov/ij). 

Seminaria 

Podstawy komputerowej analizy obrazów morfologicznych w mikroskopii świetlnej  

i fluorescencyjnej. 

Definicja obrazu cyfrowego i jego podstawowe parametry: wielkość, rozdzielczość, 

przestrzenie barw.  

Filtry cyfrowe: wygładzające, wyostrzające, wykrywające krawędzie struktur, usuwające 

zakłócenia (szumy), filtry morfologiczne – ich definicje i przykłady zastosowań. 

Analiza obrazów mikromacierzy tkankowych oraz skanowanych preparatów 

histologicznych w mikroskopii wirtualnej. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Prezentacje komputerowe i praktyczne ćwiczenia w laboratorium komputerowym 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Poprawne rozwiązanie praktycznego zadania przy komputerze.  

Literatura 

podstawowa 

Burger W.,. Burge M.J.: Digital Image Processing. An Algorithmic Introduction using 

Java. Springer, Berlin, 2008. 

mailto:elka@ump.edu.pl
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Zieliński K. W., Strzelecki M. Komputerowa analiza obrazu biomedycznego. WN PWN, 

Warszawa - Łódź 2002. 

Tadeusiewicz R., Korohoda W.: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. 

Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji. Karaków 1997 

(http:winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/komputerowa_analiza.pdf) 

Literatura 

uzupełniająca 

Bankman I. Handbook of Medical Imaging. Processing and Analysis. Academic Press, 

San Diego, London 2000. 

Przedmiotowe 

efekty kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna zasady komputeryzacji laboratorium i działania 

laboratoryjnego systemu informatycznego. 
K_W44 M2_W07 

P_U01 

Potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym oraz 

technikami histologicznymi i patomorfologicznymi w celu 

opisu cech morfologicznych tkaneki komórek 

(prawidłowych i patologicznie zmienionych). 

K_U36 M2_U02 

P_U02 
Potrafi posługiwać się  systemem informatycznym  

w laboratorium. 
K_U39 M2_U08 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 M2_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  9 x 1 h 9 h 

udział w seminariach  6 x 1 h 6 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  9 x 1 h 9 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5 h 5 h 

Łączny nakład pracy studenta  29 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
18 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 
Prezentacja sposobu rozwiązania 

wybranego zadania. 

P_U01 Ocena zdolności  do samodzielnej pracy. 
Poprawne rozwiązanie praktycznego 

zadania przy komputerze. 

P_U02 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 
Poprawne rozwiązanie praktycznego 

zadania przy komputerze. 

P_K01 Ocena zdolności  do samodzielnej pracy. 
Prezentacja sposobu rozwiązania 

wybranego problemu w zespole. 

Data 

opracowania 

programu 

8-11-2012 Program opracował Prof. dr hab. Elżbieta Kaczmarek 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Metodologia pisania 

prac dyplomowych 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_30 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 
Zakład Zdrowia Publicznego 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr Leszek Bartkowiak 
email:lestek54@interia.pl 

tel. 660082192 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

VII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Student posiada wiadomości z zakresu propedeutyki farmacji i potrafi korzystać z literatury 

naukowej. 

Cel kształcenia 

Poznanie kryteriów pracy naukowej. 

Poznanie wymagań stawianych pracom promocyjnym. 

Opanowanie zasad ogólnej metodologii pracy naukowej. 

Poznanie zasad redakcji pracy naukowej. 

Zastosowanie dyrektyw metodologicznych do własnej pracy magisterskiej. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Charakterystyka publikacji naukowej i naukowej pracy promocyjnej. 

Cele pracy magisterskiej i kryteria jej oceny. 

Etapy postępowania w przygotowaniu pracy magisterskiej. 

Uzasadnienie tematu i tytułu pracy magisterskiej. 

Rola literatury w pracy naukowej (magisterskiej). 

Dokumentowanie pracy własnej – fiszki, kartoteki, notatki. 

Plan pracy, kompozycja i redakcja pracy magisterskiej. 

Rodzaje badań własnych w pracy magisterskiej. 

Plagiat i własność intelektualna. 

Obowiązkowe i okazjonalne elementy pracy naukowej. 

Rola bibliografii i odnośników bibliograficznych w pracy magisterskiej. 

Opracowanie graficzne w pracy magisterskiej – tabele, ilustracje i wykresy. 

Zasady weryfikacji w pracy magisterskiej. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Prezentacje i analiza przypadków. 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie na podstawie kolokwium i sprawdzianu praktycznego. 

Literatura 

podstawowa 

Redagowanie prac dyplomowych w uczelniach medycznych, praca zbiorowa, red. L. 

Bartkowiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011. 

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005. 

Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1985. 

Literatura 

uzupełniająca 

Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967. 

Rudniański J., Uczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej, Wydawnictwo Szkolne  

i Pedagogiczne, Warszawa 1987 

 

 

http://www.google.com/search?q=lestek54%40interia.pl
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P _W01 

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 

konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. 

K_W47 
M2_W11 

M2_W12 

P _U01 
Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań 

naukowych i własnych obserwacji. 
K_U39 M2_U08 

P_U02 

Potrafi przygotować i przedstawić wybrane problemy 

medycyny laboratoryjnej w formie ustnej i pisemnej – w 

sposób dostosowany do przygotowania osób lub grup 

docelowych. 

K_U40 
M2_U13 

M2_U14 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  
7 x 2 h 

1 x 1 h 
15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  8 x 1h 8 h 

przygotowanie do kolokwium 5 x 1h 5 h 

Łączny nakład pracy studenta  28 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
5 h  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.  Kolokwium. 

P_U01 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium. 

P_U02 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium. 

P_K01 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium. 

Data 

opracowania 

programu 

2012-11-10 Program opracował Dr Leszek Bartkowiak 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom 

 i forma studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Mikrobiologiczna kontrola 

środków farmaceutycznych 

 i materiałów medycznych 

oraz wyrobów 

perfumeryjno-

kosmetycznych 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_43 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Genetyki 

 i Mikrobiologii 

Farmaceutycznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego) 

Dr hab. Marzena Gajęcka  

prof. nadzw. UM 
email: gamar@man.poznan.pl 

tel. 61 8546720 

Rodzaj 

przedmiotu fakultatywny 
semestr 

V - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

15 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i  nauk  o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Podstawowa wiedza z zakresu biologii anatomii i fizjologii człowieka. 

Cel kształcenia 

Celem kształcenia w ramach fakultetu z Mikrobiologiijest opanowanie wiedzy  

z zakresu zasad dobrej praktyki produkcji kosmetyków (GMP) oraz opanowanie wiedzy  

o obowiązujących normach czystości mikrobiologicznej kosmetyków. 

Student po zakończeniu nauczania nabywa umiejętności: 

- ocena jakości mikrobiologicznej kosmetyków oraz procesu ich wytwarzania. 

- analizowania i interpretacji uzyskanych wyników badań czystości mikrobiologicznej 

kosmetyków 

- sporządzenia protokołu z badania 

- wykonanie oraz ocena testu konserwacji 

- sporządzenia raportu z otrzymanych wyników. 

Treści  

programowe 

Ćwiczenia  

Badanie poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego kosmetyków wg Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002r. 

Omówienie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP). 

Wykonanie i interpretacja testu konserwacji.  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Ćwiczenia praktyczne, objaśnienie lub wyjaśnienie, dyskusja. 

Ćwiczenia polegają na samodzielnym wykonaniu badania czystości mikrobiologicznej 

kosmetyków wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002r, oraz właściwej 

interpretacji uzyskanych wyników. Samodzielne wykonanie testu obciążeniowego i 

sprawdzenie na podstawie uzyskanych wyników czy użyty  środek konserwujący jest 

skuteczny.Zadania do samodzielnego rozwiązania obejmują swoim zakresem materiał 

przedstawiony w trakcie zajęć, oraz materiały przygotowane przez pracowników Katedry. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie fakultetu uzyskują ci studenci, którzy będą obecni na wszystkich godzinach 

objętych programem fakultetu, oraz na teście  końcowym  uzyskają minimum 65% 

pozytywnych odpowiedzi.  

Literatura 

podstawowa 

Mikrobiologia farmaceutyczna  Problemy produkcji i kontroli leków; W. Parnowska, 

PZWL, Warszawa 2005. 

Materiały opracowane w Katedrze. 

Literatura 

uzupełniająca 

Mikrobiologia dla farmaceutów; W. Kędzia; AM Poznań, 1994, 

Farmakopea Polska 

mailto:gamar@man.poznan.pl
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_U01 

Potrafi pobierać materiał do badań mikrobiologicznych, 

ocenić jego przydatność, przechowywać i przygotowywać 

do analizy.   

K_U05 
M2_U01 

M2_U06 

P_U02 
Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów  

i obserwacji. 
K_U39 M2_U08 

P_U03 
Potrafi prowadzić i dokumentować wewnątrzlaboratoryjną  

i zewnątrz laboratoryjną kontrolę jakości. 
K_U34 

M2_U03 

M2_U05 

M2_U08 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  3x5 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  3 x 2 h 6 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 4 h 4 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
21 h  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_U01 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć 

Ocena umiejętności formułowania wyników na 

podstawie wykonanych badań. 

Kolokwium zaliczeniowe – pisemne. 

P_U02 

 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena 

zdolności do samodzielnej pracy, opracowanie 

raportu z badań. 

Zaliczenie praktyczne. 

 

P_U03 
Ocena zdolności do samodzielnej pracy, 

opracowanie raportu z badań. 
Zaliczenie praktyczne. 

Data 

opracowania 

programu 

 Program opracował Mgr M. Ratajczak 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Mikroskop  

w diagnostyce 

nowotworów 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_31 Punkty ECTS 1 

Jednostka 

realizująca 

Zakład Patologii 

Nowotworów  

Katedry Onkologii 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab. Andrzej Marszałek  
email: amars@ump.edu.pl, 

tel. 61 8850 810 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

V - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

15 

seminaria 

- 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Znajomość podstaw patomorfologii nowotworów i cytodiagnostyki. 

Cel kształcenia Poszerzenie wiedzy z patomorfologii i cytodiagnostyki nowotworów. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia  

Ocena nieprawidłowych obrazów cytologicznych z szyjki macicy.  Obrazy cytologiczne  

z biopsji cytologicznej z diagnostyką immunohistochemiczną. Porównanie obrazów  Her2 

metodą IMH i FISH. Wykrawanie materiału pooperacyjnego. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Praca z mikroskopem konsultacyjnym. Omówienie tematów laboratoryjnych na terenie 

Zakładu Patologii Nowotworów. Samodzielna praca przy mikroskopie. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ocena preparatów cytologicznych. 

Zaliczenie. 

Literatura 

podstawowa 

 

Robbins  Patologia”  wydanie II polskie pod redakcją  Włodzimierza T. Olszewskiego 

 Elasevier Urban & Partner Wrocław 2014 

„Patologia słowo o chorobie” Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała; Kraków 2008 

„Podstawy patologii’. Wenancjusz Domagała, Maria Chosia , Elżbieta Urasińska. WL 

PZWL, 2010. 

„Cytodiagnostyka szyjki macicy’. Maria Chosia, Wenancjusz Domagała.Fundacja Pro 

Pharmacia Futura .Warszawa 2010 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

 Zna podstawowe problemy przedlaboratoryjnej  

i polaboratoryjnej fazywykonywania badań (w tym: czynniki 

pozaanalityczne wpływające na wiarygodność wyników 

badań laboratoryjnych, współpraca z personelem 

medycznym, potrzeby zleceniodawcy). 

K_W19 

M2_W03 

M2_W09 

M2_W10 

P_W02 

Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej  

w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy 

specjalistyczne. 

K_W21 M2_W03 

P_W03 

Zna tradycyjne metody diagnostyki cytologicznej (w tym: 

techniki przygotowania i barwienia preparatów) oraz 

automatyczne techniki fenotypowania i cytodiagnostyczne 

kryteria rozpoznawania i różnicowania chorób 

nowotworowych i nienowotworowych. 

K_W28 
M2_W03 

M2_W07 

mailto:amars@ump.edu.pl
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P_U01 

Potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym oraz 

technikami histologicznymi i patomorfologicznymi w celu 

opisu cech morfologicznych tkanek i komórek 

(prawidłowych i patologicznie zmienionych). 

K_U12 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U07 

M2_U08 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  15 x 1 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  10 x 1 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
25 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 

P_W02 

P_W03 

P_U01 

P_K01 

Obserwacja pracy studenta w czasie ćwiczeń. 

Ocena samodzielnej pracy studenta przy 

mikroskopie. 

Zaliczenie.  

Samodzielna ocena preparatów 

cytologicznych i 

immunohistochemicznych przez studenta. 

Data 

opracowania 

programu 

6.12.2012 Program opracował Dr Violetta Filas 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
Jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Modyfikacje żywieniowe  

w wybranych 

jednostkach 

chorobowych 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_32 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Klinika Gastroenterologii 

Dziecięcej i Chorób 

Metabolicznych 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab.  

Jarosław Walkowiak 
email:jarwalk@ump.edu.pl 

tel. 61 848-03-10 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

V - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

3 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

12 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Zaliczenie przedmiotu fizjologia i patofizjologia. 

Cel kształcenia 
Celem fakultety jest zapoznanie Studentów z możliwościami wprowadzenia modyfikacjami 

żywieniowymi w wybranych jednostkach chorobowych. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Zasady prawidłowego prowadzenia żywieniowych badań klinicznych 

Seminaria 

Wybrane profilaktyczne i lecznicze interwencje żywieniowe w alergii u dzieci. 

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe a choroby zapalno-destrukcyjne. 

Efektywność stosowania probiotyków i prebiotyków w prewencji i leczeniu chorób. 

Dieta wegetariańska a stan zdrowia dziecka. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykład konwersatoryjny/seminarium  

Dyskusja dydaktyczna 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Kryterium zaliczenia : aktywny udział Studenta na zajęciach, kolokwium zaliczeniowe 

 

Literatura 

podstawowa 
Krawczyński M. (red): Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Help – Med 2007 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do 

obszarowyc

h efektów 

kształcenia 

P_W01 
Umie wymienić oraz opisać zasady prawidłowego prowadzenia 

żywieniowych badań klinicznych. 

K_W20 

K_W40 
M2_W03 

P_W02 
Umie wymienić i opisać wpływ zastosowanych modyfikacji 

żywieniowych na przebieg wybranych chorób. 
K_W05 M2_W03 

P_U01 

Potrafi interpretować wyniki badań i na tej podstawie dobierać 

typ modyfikacji żywieniowej do zaistniałej jednostki 

chorobowej. 

K_U14 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 
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P_K01 

Postrzega relacje między poszczególnymi jednostkami 

chorobowymi a typami modyfikacji żywieniowych 

i promuje zdrowy styl życia. 

 

K_K07 M2_K09 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 1 x 3 h 3 h 

udział w seminariach  3 x 4 h 12 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do zaliczenia 1 x 10 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01  Kolokwium zaliczeniowe. 

P_W02  Kolokwium zaliczeniowe. 

P_U01  Dyskusja dydaktyczna. 

P_K01  Dyskusja dydaktyczna. 

Data 

opracowania 

programu 

30.10.2012 Program opracował Prof. dr hab. J. Walkowiak 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Neuroimmunologia 

kliniczna 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_33 
Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 

Pracownia Neurogenetyki 

Klinicznej Katedry 

Neurologii 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego) 

dr hab. Grażyna  

Michałowska - Wender  
email: grazynawender@wp.pl;  

tel. 61 869 17 91 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

VII - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

10 

seminaria 

20 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk  o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu immunologii. 

Cel kształcenia 
Zapoznanie się z badaniami podstawowymi i immunologicznymi płynu mózgowo-

rdzeniowego, na których opiera się diagnostyka chorób neurologicznych. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia 

Badania podstawowe i immunologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego. 

Immunologia - techniki immunologiczne a monitorowanie przebiegu choroby i skuteczności 

terapii. 

Neurogenetyka – wykorzystywanie technik biologii molekularnej w poszukiwaniu 

polimorfizmów i wykrywanie mutacji w chorobach neurologicznych. 

Seminaria 

Przedstawienie technik immunologicznych wykorzystywanych w monitorowaniu przebiegu 

choroby i skuteczności terapii. Opanowanie podstaw teoretycznych związanych  

z przemianami biochemicznymi w ośrodkowym układzie nerwowym w warunkach 

fizjologicznych oraz w wybranych schorzeniach neurologicznych, a także zapoznanie się  

z metodami laboratoryjnymi używanymi w diagnostyce chorób neurologicznych. 

Zapoznanie się z mechanizmami odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego  

i humoralnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę cytokin, chemokin i cząsteczek 

adhezyjnych w chorobach neurologicznych. Zapoznanie się z techniką immunoenzymatyczną 

typu ELISA w diagnostyce i monitorowaniu leczenia schorzeń neurologicznych. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Zajęcia prowadzone są w formie seminariów i ćwiczeń. 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Warunkiem zaliczenia jest obecność, aktywność na zajęciach oraz zaliczone kolokwium. 

 

Literatura 

podstawowa 

Jakóbisiak M.: Immunologia. Warszawa 1998 

Kozubski W. i  Liberski P.: Choroby układu nerwowego. Warszawa 1988 

Selmaj K.: Rola cytokin w centralnym układzie nerwowym. Neurol Neurochir. Pol. 1997;  

1: 47-51 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Kulczycki J.: Atlas cytologiczny płynu mózgowo-rdzeniowego. Warszawa 1988 

Selmaj K.: Rola cytokin w patogenezie stwardnienia rozsianego. Neurol Neurochir. Pol. 

1997; 1: 125-132 

Wender M.: Therapeutic trials of multiple sclerosis and intrathecal IgG production. Ital. J. 

Neurol. Sci. 1986; 7:205-208 

mailto:grazynawender@wp.pl
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zrozumienie zasad regulacji odpowiedzi odpornościowej 

 i odpowiednie jej wykorzystanie w diagnostyce 

immunologicznej. 

K_W04 
M2_W02 

M2_W01 

P_W02 
Zapoznanie się z testami specjalistycznymi poszerzającymi 

diagnostykę laboratoryjną chorób neurologicznych. 
K_W21 M2_W03 

P_W03 

Szukanie podłoża genetycznego chorób neurologicznych 

(szczególnie polimorfizm genów), związek  

z zachorowalnością i efektywnością leczenia. 

K_W34 
M2_W03 

M2_W07 

P_U01 Potrafi interpretować wyniki laboratoryjne. K_U02 M2_U01 

P_U02 
Umie dobrać optymalne metody analityczne i ocenić 

wiarygodność wyników tych analiz. 
K_U06 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U03 

Na podstawie zdobytej wiedzy będzie potrafił przewidzieć 

wpływ przebiegu choroby i leczenia na wyniki badań 

laboratoryjnych. 

K_U37 M2_U03 

P_K01 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania. 
K_K03 

M2_K03 

M2_U05 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  5 x 2h 10h 

udział w seminariach  10 x 2h 20h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  5 x 1h 5h 

przygotowanie do seminariów  10 x 1h 10h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5h 5h 

Łączny nakład pracy studenta  50h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
15 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W03 

P_U01-P_U03 

P_K01 

Podczas zajęć oceniane są zdolności do 

samodzielnej pracy studenta na podstawie 

rozmów i dyskusji.  

Zaliczenia jest udzielane na podstawie 

obecności oraz aktywnego uczestnictwa  

w zajęciach oraz zaliczenia kolokwium. 

Data 

opracowania 

programu 

29.11.2012 r. Program opracował  dr hab. Grażyna Michałowska - Wender 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka Medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
Studia magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Ochrona własności 

intelektualnej 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_45 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Chemii 

Organicznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr Dorota Olender 
email: dolender@ump.edu.pl 

tel. 61 854-66-72 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

V - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
 

Cel kształcenia 

Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień 

związanych z ochroną własności intelektualnej poprzez: 

- ukazanie roli ochrony własności intelektualnej oraz korzyści z niej płynących w nauce 

 i gospodarce,  

- kształtowanie wśród słuchaczy szacunku dla cudzej własności intelektualnej,  

- ukazanie znaczenia regularnego przeglądania baz danych zawierających informację 

patentową. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Pojęcie własności intelektualnej. Źródła prawa. Przedmiot ochrony - dobro niematerialne. 

Prawo autorskie i prawa pokrewne (przedmiot i podmiot prawa autorskiego, autorskie prawa 

majątkowe i osobiste). Prawo własności przemysłowej (ochrona wynalazków  

i wzorów użytkowych, ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz 

oznaczeń geograficznych). Dodatkowe prawo ochronne (SPC). Ochrona wynalazków 

biotechnologicznych. Źródła i znaczenie informacji patentowej. Analiza wybranych opisów 

patentowych i ochronnych. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Dyskusja w celu angażowania słuchaczy do wymiany spostrzeżeń w połączeniu  

z prezentacjami multimedialnymi. 

Przeprowadzenie badań patentowych z wykorzystaniem baz internetowych informacji 

patentowej w postaci pokazu. 

Zajęcia praktyczne dotyczące analizy wybranych opisów patentowych i ochronnych. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ocena pracy studenta i zaliczenie przedmiotu na podstawie testu jednokrotnego wyboru 

Zaliczenie przedmiotu wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: obecność na 

zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu – udzielenie prawidłowej odpowiedzi, na 

co najmniej 60% pytań. 

Literatura 

podstawowa 

Sozański Jarosław, Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej z wyborem 

aktów prawnych”, Wydawnictwo „IURIS”, Warszawa-Poznań 2011. 

Szymanek Tadeusz, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo 

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2008. 

Literatura 

uzupełniająca 

Akty prawne i inne informacje z zakresu ochrony własności przemysłowej dostępne na 

stronach Urzędu Patentowego RP www.uprp.pl 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

mailto:dolender@ump.edu.pl
http://www.uprp.pl/
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P_W01 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności przemysłowej. 

K_W47 

 

 

M2_W11 

M2_W12 

 

P_W02 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa 

autorskiego. 

P_W03 
Rozumie konieczność korzystania z internetowych baz 

informacji patentowej w działalności badawczej, 

produkcyjnej i handlowej. 

P_W04 Potrafi korzystać ze źródeł internetowych. 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  3 x 3h, 3x2 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  5 x 1 h 5 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 3 h 3 h 

Łączny nakład pracy studenta  23 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 
Dyskusja, obserwacja pracy studenta  

w trakcie zajęć.  

 

 

Test jednokrotnego wyboru. 

 
P_W02 

Dyskusja, obserwacja pracy studenta  

w trakcie zajęć. 

P_W03 Doskonalenie przez powtarzanie. 

P_W04 Ocena zdolności do samodzielnej pracy. Analiza literatury patentowej. 

Data 

opracowania 

programu 

05.12.2012r. Program opracował dr Dorota Olender 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Patofizjologiczne 

podstawy chorób 

cywilizacyjnych 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_34 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Zakład Biologii Chorób 

Cywilizacyjnych 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego) 

Prof. dr hab.  

Krystyna Czyżewska 
e-mail: czyzew@ump.edu.pl  

tel.: 61 8546475                 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr  

V - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Znajomość podstawowych wiadomości z zakresu biochemii i fizjologii człowieka.  

Cel kształcenia 

Omówienie pojęć związanych z chorobami cywilizacyjnymi oraz epidemiologii wybranych 

zaburzeń (Miażdżyca, Cukrzyca, Otyłość, Nowotwory). 

Zapoznanie z mechanizmami powstawania zaburzeń na poziomie narządu, tkanki, komórki 

oraz molekularnym w wybranych chorobach cywilizacyjnych.   

Zapoznanie z czynnikami środowiskowymi ważnymi w profilaktyce najczęstszych chorób 

cywilizacyjnych. 

Rozwijanie umiejętności poszukiwania i przetwarzania szczegółowych informacji  

w zakresie poszczególnych chorób cywilizacyjnych. 

Poznanie praktycznych aspektów dogłębnego opracowywania zagadnień w formie pisemnej 

i ich ustnej prezentacji. 

Uświadomienie konieczności stałego poszerzania wiedzy dotyczącej zmian funkcjonowania 

człowieka pod wpływem rozwoju cywilizacji. 

Uświadomienie własnych ograniczeń w zakresie wiedzy i umiejętności oraz zasadności 

zgłaszania się o pomoc do specjalisty w trudnych przypadkach. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Miażdżyca - uwarunkowania genetyczne i środowiskowe. 

Nowotwory – choroba genów. 

 Zaburzenia odżywiania - niedożywienie i otyłość. 

 Cukrzyca – przyczyny i skutki przewlekłej hiperglikemii. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Formy: dyskusja, studia przypadków. 

Metody dydaktyczne: prezentacje z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, materiały 

źródłowe, publikacje naukowe. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Studenci mają za zadanie opracować samodzielnie wybrane zagadnienia (przedstawić je w 

formie prezentacji ustnej) i przygotować pisemne opracowanie projektu na podstawie 

wskazanej przez wykładowcę literatury tematu. Zagadnienia będą wspólnie dyskutowane pod 

kierunkiem nauczyciela akademickiego. Podstawą zaliczenia będzie pozytywna ocena 

aktywności słuchaczy podczas dyskusji oraz poprawne przedstawienie projektu, a także 

właściwe jego przygotowanie w formie pisemnej. 

Literatura 

podstawowa 

 

Stachura J, Domagała W. Patologia znaczy słowo o chorobie. Polska Akademia 

Umiejętności, Kraków 2009. 
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K. Czyżewska: Patofizjologiczne podstawy wybranych chorób: Część I. Miażdżyca, Część 

II. Nowotwory, Część III. Otyłość, Część IV. Cukrzyca, Akademia Medyczna im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu 1998, 2000, 2004.  

Bidlack W.R. , Rodriguez R. L. Nutritional genomics: the impact of dietary  regulation of 

gene function on human disease. CRC Press, Boca Raton 2011. 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Jorde L.B., Carey J.C., Bamshad M.J. Genetyka medyczna. Dziedziczenie wieloczynnikowe 

i często występujące choroby. Wyd. Urban&Partner, Wrocław 2013. 

Szostak W.B., Cichocka A. Dieta śródziemnomorska w profilaktyce i leczeniu chorób 

układu krążenia i cukrzycy typu 2. Wyd. Medyk Sp. z.o.o., Warszawa 2012. 

Bąk-Romaniszyn Ł. Choroby społeczne i cywilizacyjne – wybrane zagadnienia. Wyd. 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2013 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

 Zna prawidłową budowę i funkcję komórek, tkanek, 

narządów i układów organizmu ludzkiego oraz rozumie 

współzależności ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia 

i choroby. 

K_W01 
M2_W01 

M2_W02 

P_W02 
Rozumie funkcjonowanie układu krążenia i pokarmowego, 

powstawanie i znaczenie płynów ustrojowych. 
K_W03 

M2_W01 

M2_W03 

P_W03 

Ma wiedzę o budowie i funkcji węglowodanów, lipidów, 

peptydów i białek oraz procesach metabolicznych na 

poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym 

 i ustrojowym. Zna metody oceny procesów biochemicznych 

i przemian metabolicznych w warunkach fizjologicznych i 

patologicznych. 

K_W06 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W03 

P_U01 

Potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych  

(z uwzględnieniem wieku, płci, stylu życia, wartości 

decyzyjnych) oraz oceniać dynamikę zmian parametrów 

laboratoryjnych. 

K_U08 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U07 

P_U02 
Umie określić przydatność diagnostyczną badania 

laboratoryjnego. 
K_U09 

M2_U03 

M2_ U07 

P_U03 
Potrafi ocenić wyniki badań biochemicznych w odniesieniu 

do określonej patologii lub jednostki chorobowej. 
K_U14 

M2_U01 

M2_U03 

M2_ U07 

P_U04 

Potrafi przygotować i przedstawić wybrane problemy 

medycyny laboratoryjnej w formie ustnej i pisemnej  

w sposób dostosowany do przygotowania osób/grup 

docelowych. 

K_U40 
M2_ U13 

M2_ U14 

P_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01 M2_K01 

P_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 M2_K02 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  15 x 1 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  10 x 1 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 
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Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
25 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W03 

P_U01-P_U04 

P_K01-P_K02 

Ocena aktywności w dyskusji studenta w trakcie 

zajęć. 

Przedstawienie w formie ustnej 

prezentacji oraz przygotowanie  pisemnej 

wersji projektu. 

Data 

opracowania 

programu 

23.10.2012 Program opracował dr Teresa Grzelak 
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Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Patomechanizm 

molekularny zaburzeń 

wchłaniania i wydalania 

– nerka i jelito 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_35 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 
Katedra i Zakład Patofizjologii 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab. Marek 

Simon 
email: msimon@ump.edu.pl 

tel: 61 8546 584 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

V - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk  o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

 Student powinien posiadać wiedzę z zakresu  biochemii i fizjologii aby rozumieć 

patomechanizm omawianych jednostek chorobowych oraz zaburzeń czynnościowych i 

metabolicznych leżących u podstaw zmiany określonych parametrów możliwych do 

oznaczenia badaniami w laboratorium analitycznym. 

Cel kształcenia 

Zajęcia powinny uzupełniać wiedzę z zakresu patofizjologii zaburzeń wchłaniania procesów  

w jelicie i nerkach. Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studenta z zakresem 

możliwości badawczych przy zastosowaniu technik bazujących na wykorzystaniu żywych 

tkanek, narządów, które i umożliwiają ocenę przebiegu procesów transportowych w 

błonach. Student poznaje specyfikę warsztatu badawczego dla fizjologa i patofizjologa 

jakim jest eksperyment.   

Treści 

programowe 

Seminaria  

Założeniem  zajęć fakultatywnych  jest : 

- wyjaśnienie mechanizmu podstawowych procesów jak : - wchłanianie jonów, wody, 

glukozy, aminokwasów i in.; -sekrecja jonów protonowych i potasowych, 

- regulacja hormonalna oraz możliwości oddziaływania farmakologicznego na 

wymienione procesy, 

- genetyczne podłoże chorób których efektem jest zaburzenie procesów transportowych 

w nerce i jelicie, 

-  wskazanie i omówienie metod badawczych które umożliwiły wyjaśnienie i śledzenie 

poszczególnych mechanizmów transportowych 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

W ramach zajęć seminaryjnych omawiane są techniki badawcze z prezentacją 

poszczególnych stosowanych układów doświadczalnych i niezbędnego sprzętu w formie 

prezentacji multimedialnej ze wskazaniem możliwości oceny procesów na Poziomie : 

narządowym, tkankowym, komórkowym, subkomórkowym i molekularnym.  

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem koniecznym aby przystąpić do zaliczenia fakultetu jest obecność na wszystkich 

zajęciach. W trakcie seminarium cały czas prowadzone są konwersacje pozwalające określić 

stopień przygotowania studenta z zakresu biochemii oraz fizjologii. Pod koniec każdego 

spotkania studenci zobowiązani są do zadania trzech pytań prowadzącemu zajęcia aby 

skłonić ich do aktywnego uczestnictwa w seminarium. Zaliczenie fakultetu odbywa się na 

podstawie kolokwium ustnego. 

Literatura 

podstawowa 

Bielańska-Osuchowska Z., Kawiak J. Struktura funkcjonalna komórek i tkanek. PWN, 

Warszawa 1979. 

Zahorska-Markiewicz B., Małecka-Tendera Patofizjologia kliniczna, Elisevier & Partner, 

Wrocław, 2009. 

Bryczewska M., Leyko W. Biofizyka dla biologów. WN PWN, Warszawa 1997. 

mailto:msimon@ump.edu.pl
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Literatura 

uzupełniająca 

Maśliński S., Ryżewski J. (red.) Patofizjologia. WL PZWL, Warszawa 2000. 

Nowak J.Z., Zawilska J.B. Receptory: struktura, charakterystyka, funkcja. PWN, 

Warszawa 1997. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie 

do 

kierunkowyc

h efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

 Zna prawidłową budowę i funkcję komórek, tkanek, 

narządów i układów organizmu ludzkiego oraz rozumie 

współzależności ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i 

choroby. 

K_W01 
M2_W02 

M2_W01 

P_W02 

Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju organizmu 

ludzkiego, homeostazy ustrojowej i jej regulacji, procesów 

reprodukcji, starzenia się i śmierci. 

K_W02 
M2_W02 

M2_W01 

P_W03 

Rozumie funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego, 

pokarmowego, krwionośnego, moczowego, odpornościowego 

i nerwowego oraz powstawanie  

i znaczenie płynów ustrojowych, wydzielin i wydalin. 

K_W03 
M2_W02 

M2_W01 

P_W04 

Ma wiedzę o budowie i funkcji węglowodanów, lipidów, 

kwasów nukleinowych, peptydów i białek oraz procesach 

metabolicznych na poziomie molekularnym, komórkowym, 

narządowym i ustrojowym. Zna metody oceny procesów 

biochemicznych i przemian metabolicznych w warunkach 

fizjologicznych  

i patologicznych. 

K_W06 M2_W01 

P_U01 
Potrafi mierzyć, interpretować i opisywać właściwości 

fizykochemiczne badanych substancji. 
K_U33 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U08 

P_U02 
Potrafi przewidzieć wpływ przebiegu choroby  

i określonego postępowania na wyniki badań laboratoryjnych. 
K_U37 M2_U03 

P_U03 
Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań 

naukowych i własnych obserwacji. 
K_U39 M2_U08 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  

z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. 
K_K04 

M2_K03 

M2_K07 

M2_K08 

P_K03 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  5 x 3 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  5 x 1 h 5 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 5 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  30 h 

 
 Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 
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Wskaźniki 

ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01–P_W04 

P_U01 – P_U03 

P_K01 – P_K03 

Sygnalizowanie problemów badawczych. 

Analiza możliwości poszczególnych technik 

 badawczych. 

Dyskusja w trakcie zajęć 

seminaryjnych. 

Kolokwium zaliczeniowe. 

Data 

opracowania 

programu 

10.11.2012 Program opracował Prof.dr hab.n.med. M. Simon 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Podstawy 

neurochemii 

klinicznej 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_36 

Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 

Pracownia Neurobiologii 

Katedry Neurologii  

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr hab. Jolanta Dorszewska 
email:dorszewskaj@yahoo.com  

tel. 618691439, -1134 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

V - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

30 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie biochemii i fizjologii układu 

nerwowego. 

Cel kształcenia 
Celem prowadzonych zajęć będzie wyjaśnienie studentom podstawowych zagadnień  

z zakresu patogenezy i diagnostyki oraz terapii wybranych schorzeń neurologicznych. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Na zajęciach omawiane będą zagadnienia związane z fizjologicznym i patologicznym 

starzeniem się, w tym dwie najczęściej występujące choroby wieku podeszłego, choroba 

Alzheimera i choroba Parkinsona. Jak również będzie omawiany patomechanizm schorzenia 

dotykającego w większości ludzi młodych, jednej z najczęściej występujących chorób 

demielinizacyjnych, stwardnienia rozsianego, SM. Zostaną również przedstawione 

najnowsze poglądy na neurogenezę i metody diagnostyczne stosowane w neurologii 

Zarys anatomii układu nerwowego. 

Przewodnictwo w układzie nerwowym. 

Biochemiczne aspekty przewodnictwa nerwowego. 

Procesy niedotlenieniowe i niedokrwienne mózgu. 

Schorzenia otępienne ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera. 

Choroby układu pozapiramidowego ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona. 

Zmiany w obrębie neuronu ruchowego w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego  

(SLA). Patogeneza i objawy choroby Hantingtina. 

Procesy immunologiczne w stwardnieniu rozsianym (SM). 

Neurochemia padaczki. 

Apoptoza a proces starzenia się oraz niektóre schorzenia neurologiczne. 

Neurogeneza i plastyczność synaptyczna oun w starzeniu się i w chorobach  

neurodegeneracyjnych. 

Drogi apoptozy w guzach mózgu. 

Diagnostyka chorób neurologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod  

biochemicznych. 

Diagnostyka płynu mózgowo-rdzeniowego. 

Zaliczenie zajęć. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wejściówka, praca w grupach, prezentacja.  

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Student będzie oceniany na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz ustnego 

kolokwium końcowego. 

Literatura 

podstawowa 

Adamczewska-Goncerzewicz Z, Podstawy Neurochemii Klinicznej, Wydawnictwo 

Uczelniane, 2001 

mailto:dorszewskaj@yahoo.com


375 

 

Kozubski W, Dorszewska J, Apoptoza w chorobach ośrodkowego układu nerwowego, 

Czelej, 2008 

Literatura 

uzupełniająca 
Siegel GJ et al.,  Basic Neurochemistry, Reven Press, NY, 1994  

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna procesy neurochemiczne zachodzące w organizmie,  

w warunkach zdrowia i choroby. 
K_W01 

M2_W01 

M2_W02 

P_W02 Zna neurochemiczne podstawy procesów starzenia się. K_W02 
M2_W01 

M2_W02 

P_W03 
Rozumie funkcjonowanie układu nerwowego na poziomie 

zależności neurochemicznych. 
K_W03 

M2_W01 

M2_W02 

P_W04 

Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń 

neurochemicznych i powodowanych nimi zmian 

chorobowych oraz metody ich oceny. 

K_W05 M2_W03 

P_W05 

Rozumie związek między objawami klinicznymi  

i strategią diagnostyczną w przypadku zaburzeń 

neurochemicznych. 

K_W18 
M2_W03 

M2_W02 

P_W06 

Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej  

w wybranych stanach chorobowych układu nerwowego 

wywołanych zmianami neurochemicznymi oraz zalecane 

testy specjalistyczne. 

K_W21 M2_W03 

P_W07 

Zna zasady interpretacji wyników badań 

neurochemicznych w celu różnicowania stanów 

fizjologicznych i patologicznych. 

K_W41 M2_W03 

P_U01 

Potrafi ocenić spójność zbiorczych wyników badań 

neurochemicznych w odniesieniu do określonej patologii 

lub jednostki chorobowej. 

K_U31 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  15 x 2 h 30 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  13 x 1 h 13 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 1 h 2 h 

Łączny nakład pracy studenta  45 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba godzin Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  30 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
43 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 
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Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W03 Wejściówka. Kolokwium. 

P_W07, P_U01 Obserwacja pracy studenta. Kolokwium. 

P_W04, P_W05, 

P_W06 
Ocena umiejętności dyskusji i wyciągania wniosków. Kolokwium. 

  Kolokwium końcowe. 

Data 

opracowania 

programu 

27.11.2012 Program opracował Dr hab. Jolanta Dorszewska 
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Wydział Farmaceutyczny  
 

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Praktyczne wykorzystanie 

biologicznych baz danych 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_50 
Punkty 

ECTS 
1 

 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Genetyki 

 i Mikrobiologii 

Farmaceutycznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

dr hab. Marzena Gajęcka  

prof. UM 
email: gamar@man.poznan.pl 

tel. 61 8546720 

 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny V-VIII Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

 

Warunki 

wstępne 
Znajomość technologii informacyjnych na poziomie szkoły średniej. 

 

Cel kształcenia 

Celem zajęć będzie rozpoznanie przez studentów i zrozumienie różnic pomiędzy danymi 

pochodzącymi z różnych typów baz danych, a w szczególności: 

- nabycie umiejętności samodzielnej analizy dany literaturowy w bazach danych,  

- poznanie przeglądarek genomowych i różnych strategii adnotacji;  

- nabycie umiejętności wyszukiwania w bazach danych sekwencji aminokwasowych 

i nukleotydowych, określania znanych zmiany sekwencji. 

Ponadto, studenci nabędą umiejętności przyporządkowania białka do danej rodziny oraz 

odnajdywania znanych sieci powiązań z innymi białkami oraz nabędą umiejętności związane 

z analizowaniem informacji z zasobów internetowych dotyczące dotyczące poszczególnych 

chorób genetycznych oraz powiązanych z nimi genami i/lub mutacjami.  

 

Treści  

programowe 

Seminaria 

Typy biologicznych baz danych. 

Przeszukiwanie baz danych: PubMed, OMIM, GenBank. 

Wykonanie złożonych zapytań do baz danych z wykorzystaniem operatorów logicznych. 

Popularne przeglądarki genomowe: NCBI Map Viewer, UCSC Genome Browser, Ensembl Map 

View. 

Pojęcia: homologia sekwencji, podobieństwo sekwencji, identyczność sekwencji. 

Dopasowania sekwencji aminokwasowych i nukleotydowych. 

Bazy struktury białek: PDB, Structure (NCBI). 

Bazy domen białkowych: SCOOP, CATCH, CDD. 

Bazy zawierające opisy oddziaływań pomiędzy białkami, szlaki metaboliczne: HPRF, IntAct, 

KEGG, BIND. 

 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Ćwiczenia praktyczne przy komputerze. 

Objaśnienie lub wyjaśnienie. 

Dyskusja. 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Obecność na wszystkich godzinach objętych programem fakultetu oraz uzyskanie pozytywnej 

oceny ze sprawdzianu końcowego oceniającego umiejętności praktyczne w zakresie 

interpretacji wyników omawianych zagadnień i wiedzę teoretyczną (65%, ocena minimum 

3,00). 

 

Literatura 

podstawowa 
Xiong Jin, Podstawy bioinformatyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 

 

Literatura 

uzupełniająca 
Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood, Bioinformatyka i ewolucja molekularna, PWN, 2012 

 

mailto:gamar@man.poznan.pl
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

 

P_W01 

Ma wiedzę na temat struktury i funkcji genów człowieka, 

mechanizmów powstawania zmienności populacyjnej  

i zaburzeń genetycznych. 

K_W07 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W10 

 

P_U01 
Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań 

badawczych. 
K_U38 M2_U08 

 

P_U02 
Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań 

naukowych i własnych obserwacji. 
K_U39 M2_U08 

 

P_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 
K_K01 

M2_K01 

M2_K02 
 

P_K02 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 
 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    
 

udział w ćwiczeniach  5 x 3 h 15h 
 

Samodzielna praca studenta    
 

przygotowanie do seminarium  4 x 2h 8h 
 

przygotowanie do sprawdzianu końcowego  4h 4h 
 

Łączny nakład pracy studenta  27h 
 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
Liczba godzin Liczba ECTS 

 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15h 1 
 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
25h 1 

 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 
 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

 

P_W01 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy. 
Sprawdzian teoretyczny. 

 

P_U01 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy. 
Sprawdzian teoretyczny. 

 

P_U02 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy. 
Sprawdzian teoretyczny. 

 

P_K01 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy. 
 

 

P_K02 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy. 
 

 

Data 

opracowania 

programu 

11.03.2015  Program opracował 
Dr hab. Marzena Gajęcka 

Dr n. med. Dorota M. Nowak 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 

jednolite studia 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Proteomika i 

metabolomika 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_51 
Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

prof. dr hab. Zenon Kokot  
email: zkokot@ump.edu.pl 

tel. 618546610 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

VII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

30 

Obszar 

kształcenia 
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. 

Cel kształcenia 
Zaprezentowanie i zaznajomienie studentów z założeniami proteomiki i metabolomiki zarówno 

 z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. 

Treści 

programowe 

Seminaria  

Wprowadzenie do technik "omicznych" (2h) 

Przygotowanie materiału biologicznego do badań proteomicznych i metabolomicznych (4h) 

Wykorzystanie metody MALDI-TOF-TOF-MS/MS w badaniach proteomicznych (4h) 

Wykorzystanie spektrometru mas z potrójnym kwadrupolem w badaniach metabolomicznych i 

środowiskowych (4h) 

Techniki stosowane w proteomice, strategie analityczno-bioinformatyczno-kliniczne w 

poszukiwaniu biomarkerów wybranych chorób cywilizacyjnych (4h) 

Metabolomika i jej znaczenie  (4h) 

Analiza związków endogennych - wykorzystanie tandemowej spektrometrii mas na przykładzie 

oznaczania aminokwasów. MetaboAnalyst i ROCCET jak przykłady programów 

wspierających badania proteomiczne i metabolomiczne. Bazy danych wykorzystywane w 

proteomice i metabolomice  (4h) 

 Zastosowanie zaawansowanych metod bioinformatycznych w proteomice i metabolomice  

(4h) 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Teoretyczne zagadnienia przekazywane są w formie prezentacji multimedialnych, po których 

studenci mają możliwość zadawania pytań odnośnie przekazywanych treści. W celu pełniejszego 

poznania wyjaśnianych problemów organizowane są interaktywne warsztaty w oparciu o 

symulacje komputerowe.  

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest 100% frekwencja na zajęciach oraz zdanie ustnego kolokwium 

końcowego. 

Literatura 

podstawowa 

Kraj A., Drabik A, Silberring J. – Proteomika i metabolomika. Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2010. 

Literatura 

uzupełniająca 
Gross J. – Mass Spectrometry. Second Edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004. 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Rozumie wzajemne relacje pomiędzy stosowanymi współcześnie 

technikami „omicznymi.” 
K_W01 

M2_W02, 

M2_W01 

P_W02 
Zna zaawansowane metody spektrometrii mas oraz strategie 

wykorzystywane w proteomice i metabolomice. 

K_W11, 

K_W22, 

K_W29 

M2_W03, 

M2_W07 

mailto:zkokot@ump.edu.pl
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P_W03 
Zna zaawansowane metody chemometryczne wykorzystywane w 

badaniach proteomicznych i metabolomicznych. 

K_W40, 

K_W41, 

K_W42 

M2_W03, 

P_U01 

Potrafi samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić badania 

mające na celu poszukiwanie biomarkerów wybranych chorób. 

K_W46, 

K_U05, 

K_U06, 

K_U07, 

K_U30 

M2_W08, 

M2_W09, 

M2_U02, 

M2_U02, 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U02 

Wykorzystuje metody i modele chemometryczne w proteomice i 

metabolomice. K_U11, 

K_U36 

M2_U02 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_K01 
Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji. K_U39, 

K_K01 

M2_K01 

M2_K02 

P_K02 
Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do 

wykorzystywania i relacjonowania informacji. 
K_K06 

M2_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  7 x 4h 

1 x 2h 
30h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  7 x 2h 14h 

Łączny nakład pracy studenta  44h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30h 
2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
14h 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01- 

P_W03 
Dyskusja, obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium. P_U01- P_U02 

P_K01- P_K02 

Data 

opracowania 

programu 

01.10.2013r. Program opracował prof. dr hab. Zenon J. Kokot 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite 

magisterskie 
stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Rola biofilmu w 

patogenezie zakażeń 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_54 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Genetyki i 

Mikrobiologii 

Farmaceutycznej 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr Dorota Nowak 

email: 

dmnowak@ump.edu.pl 

tel. 61 8546726 
Rodzaj 

przedmiotu 

fakultatywny 

 

semestr 

V - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk o medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, chemii, mikrobiologii ogólnej i 

szczegółowej, metod izolacji i identyfikacji drobnoustrojów 

Cel kształcenia 

Celem kształcenia w zakresie nauczanego przedmiotu jest nabycie podstawowej 

wiedzy i umiejętności w zakresie biologii biofilmu oraz badań nad biofilmem 

drobnoustrojowym 

Treści 

programowe 

Seminaria  
Biologia i powstawanie biofilmu 

Rola biofilmu w zakażeniach 

Znaczenie biofilmu w systemach wodnych 

Metody oceny adhezji i tworzenia biofilmu 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Objaśnienie, wyjaśnienie, pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, dyskusja, ćwiczenia 

laboratoryjne, samodzielna analiza pod nadzorem asystenta. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest odrobienie wszystkich zajęć objętych planem oraz 

uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego  oceniającego umiejętności 

praktyczne i wiedzę teoretyczną (minimum 3,00) 

Literatura 

podstawowa 

Barbara Kołwzan  „Analiza zjawiska biofilmu – warunki jego powstawania 
i funkcjonowania”; Ochrona środowiska; 2011, 33,4, s. 3-14; 

Literatura 

uzupełniająca 

Elżbieta Anna Trafny „Jak zdobyć i wykorzystać wiedzę o wielogatunkowych biofilmach? 

Postępy mikrobiologii, 2012, 51, 3, 205–211 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 
 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_U01 Potrafi pobierać materiał do badań, ocenić jego 

przydatność, przechowywać i przygotowywać do 

analizy. 

K_U05 
M2_U01 

M2_U06 

P_U02 Umie dobrać optymalne metody analityczne i ocenić 

wiarygodność wyników tych analiz. 
K_U06 

M2_U05 

M2_U06 

P_U03 Dobiera metodę analityczną do rozwiązania 

konkretnego zadania analitycznego oraz przeprowadza 

jej walidację. 

K_U07 M2_U07 

P_U04 Wykorzystuje metody matematyczne w opracowaniu i 

interpretacji wyników analiz i pomiarów. K_U13 

 

M2_U13 
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Bilans nakładu 

pracy studenta 

   

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach   

udział w ćwiczeniach *   
udział w seminariach * 15 x 1h 15h 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami   

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń *   
przygotowanie do seminariów * 3 x 2h 6h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 3h 3h 
przygotowanie do egzaminu    

Łączny nakład pracy studenta  24 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15h 1 

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
21h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

Formujące 

 
Podsumowujące 

P_U01 
Ocena wiedzy studenta, ocena umiejętności 

wykorzystania wiedzy do rozwiązania 

problemu badawczego 

Kolokwium; prezentacja 

P_U02 
Ocena wiedzy studenta, ocena umiejętności 

wykorzystania wiedzy do rozwiązania 

problemu badawczego 

Kolokwium; prezentacja 

P_U03 

Ocena wiedzy studenta, ocena umiejętności 

wykorzystania wiedzy do rozwiązania 

problemu badawczego 

Kolokwium; prezentacja 

P_U04 

Ocena wiedzy studenta, ocena umiejętności 

wykorzystania wiedzy do rozwiązania 

problemu badawczego 

Kolokwium 

Data opracowania 

programu 
26.03.2014 Program opracował 

Dr Jolanta 

Długaszewska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Suicydologia – struktura  

i dynamika samobójstw  

w Polsce i na świecie 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_37 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 
Katedra Nauk Społecznych Osoba odpowiedzialna   

Dr Marzena Binczycka-

Anholcer 
email: m.b.a@tlen.pl 

 tel. 61-854-73-89(90) 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

VI - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu zachowań patologicznych. Znajomość pojęć: agresja, 

autoagresja, samobójstwo, eutanazja. 

Cel kształcenia 

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu suicydologii.  

Przedstawienie zagadnienia suicydologii w naukach społecznych. 

Przedstawienie zagadnienia samobójstw w ujęciu filozoficznym, socjologicznym, 

biologicznym. 

Przekazanie studentom znaczenia badań genetycznych w suicydologii. 

Ocena wpływu działań psychiatrii i innych specjalizacji medycznych na ograniczenie 

występowania samobójstw. 

Rozwijanie u studentów umiejętności postępowania z osobami zagrożonymi samobójstwem 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Podstawowe pojęcia i zadania suicydologii. 

Etiologia zachowań samobójczych. 

Struktura i dynamika samobójstw w Polsce i na świecie. 

Profilaktyka pre- i post-suicydalna. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, wykłady, publikacje naukowe 

Metody dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, wykłady, wykorzystanie publikacji naukowych  i filmów 

Forma i 

warunki 

zaliczenia 

Otrzymanie pozytywnej oceny na kolokwium ustnym. 

Literatura 

podstawowa 

Binczycka – Anholcer M. (red.): Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, PTHP, Warszawa – 

Poznań 2001 

Binczycka – Anholcer M. (red.): Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne, Foliał, Warszawa 

2003 

Binczycka – Anholcer M. (red.): Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego, Foliał, 

Warszawa 2006 

Hołyst B.: Samobójstwo – przypadek czy konieczność, PWN, Warszawa 1982 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Hołyst B.: Suicydologia, PWN, Warszawa 2001 

Hołyst B., Staniaszek M., Binczycka – Anholcer M. (red.): Samobójstwo, Foliał, Warszawa 

2002 

Sarzyński P.: Leksykon samobójców, Iskry, Warszawa 2002 

O’connor R, Sheehy N.: Zrozumieć samobójcę, Gdańskie Wydawnictwo  Psychologiczne, 

Gdańsk 2002 

Jarosz M.: Samobójstwa w Polsce i na świecie  ̧PWN, Warszawa 1997 
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Jarosz M.: Samobójstwo – ucieczka przegranych, PWN, Warszawa 2005 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna sposoby identyfikacji i badania czynników ryzyka, wady i 

zalety różnego typu badań epidemiologicznych oraz miary 

świadczące o obecności zależności przyczynowo – skutkowej. 

  

P_W02 

Zna pojęcie zdrowia publicznego, jego cele, zadania,  

a także strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na 

poziomie krajowym i globalnym oraz wpływ uwarunkowań 

ekonomicznych na możliwości ochrony zdrowia. 

  

P_W03 
Zna zasady tajemnicy lekarskiej, prowadzenia dokumentacji 

medycznej, odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej 

lekarza jak również diagnosty laboratoryjnego. 

  

P_W04 
Zna i rozumie pojęcie śmierci gwałtownej i nagłego zgonu, a 

także różnicę między pojęciami urazu  

a obrażenia w odniesieniu do zachowań suicydologicznych. 

  

P_W05 
Zna podstawy prawne i zasady postępowania diagnosty 

laboratoryjnego podczas oględzin zwłok na miejscu ich 

ujawnienia oraz sądowo-lekarskiego badania zwłok. 

  

P_K01 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  

z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. 
K_K04 

M2_K03 

M2_K08 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  5 x 3 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do kolokwiów   5 x 2 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W05 

P_K01 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy studenta. Kolokwium ustne. 

Data 

opracowania 

programu 

14.02.2013 Program opracował 
Dr Marzena Binczycka-

Anholcer 
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Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Toksykologia 

środowiskowa 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_38 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 
Katedra i Zakład Toksykologii  

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab. Barbara  

Zielińska-Psuja 

email: bzielin@ump.edu.pl,  

tel. 618472081 w. 144 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

V - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Podstawowa wiedza na temat losów ksenobiotyków w ustroju oraz mechanizmów ich 

toksycznego działania.  

Cel kształcenia 

Zapoznanie się z najważniejszymi zagrożeniami chemicznymi związanymi z rozwojem 

współczesnej cywilizacji. Poznanie źródeł zagrożeń środowiskowych, możliwościami ich 

identyfikacji oraz oceny skutków zdrowotnych związanych z tymi zagrożeniami.  Zdobycie 

wiedzy na temat zapobiegania i usuwania narażenia środowiskowego na związki chemiczne. 

Wykształcenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Zanieczyszczenia środowiska: wody, gleby, powietrza atmosferycznego oraz powietrza 

pomieszczeń zamkniętych. Substancje rakotwórcze w środowisku. Polichlorowane bifenyle  

i dioksyny. Toksykologia dymu tytoniowego. Toksykologia artykułów gospodarstwa 

domowego i tworzyw sztucznych. Trucizny pochodzenia naturalnego, roślinne i zwierzęce. 

Wtórne efekty zanieczyszczenia środowiska: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne 

deszcze. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Seminaria prowadzone w formie 7 prezentacji multimedialnych przygotowanych przez 

studentów na podstawie aktualnego piśmiennictwa naukowego, zakończone podsumowaniem 

w formie dyskusji prowadzonej przez asystenta. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Udział we wszystkich zajęciach i zaliczenie pisemne wiedzy zdobytej podczas zajęć. 

Literatura 

podstawowa 

Seńczuk W.(red) Toksykologia Współczesna, WL PZWL, 2005, 2007, 2012 

Pach J (red.) Zarys toksykologii klinicznej, Wyd. UJ. 2009 

Walker C.H. i WSP. Podstawy ekotoksykologii PWN, 2002 

Casarett &Doull Podstawy Toksykologii, MedPharm 2014 

Literatura 

uzupełniająca 

Altman H. Rośliny trujace i zwierzęta jadowite Oficyna Wyd. Multico 1993 

Burda PR. Zatrucia ostre grzybami i roślinami wyższymi PWN 1998 

Trimbell J. Paradoks trucizn, Wyd. Nauk-Techn. 2008 

aktualne piśmiennictwo naukowe 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna najważniejsze zagrożenia chemiczne związanymi 

 z rozwojem współczesnej cywilizacji. 

K_W02 

K_W05 

K_W39 

M2_W01 

M2_W03 

M2_W07 

P_W02 
Rozumie konieczność zapobiegania i usuwania narażenia 

środowiskowego na związki chemiczne. 

K_W02 

K_W05 

M2_W01 

M2_W03 
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K_W39 M2_W07 

P_W03 
Ma świadomość odpowiedzialności za stan środowiska 

naturalnego. 

K_W02 

K_W05 

M2_W01 

M2_W03 

P_U01 
Potrafi zidentyfikować źródła zagrożeń środowiskowych oraz 

ocenić skutki zdrowotne związane z tymi zagrożeniami. 

K_U28 

K_U09 

 

M2_U03 

M2_U14 

P_U02 
Potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu ochrony 

zdrowia. 

K_U28 

K_U09 

K_U39 

K_U40 

M2_U03 

M2_U14 

M2_U08 

M2_U14 

P_K01 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

P_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role . K_K02 
M2_K04 

M2_K06 

P_K03 
Potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów 

działalności zawodowej. 
K_K04 M2_K08 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  5 x 3 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  5 x 3 h 15 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5 h 5 h 

Łączny nakład pracy studenta  35 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 

Liczba 

ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym 
30 h 1  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01- P_W03 
Ocena zdolności studenta do prezentacji problemu, 

umiejętności dyskusji. 

Bieżąca ocena przygotowanej 

prezentacji. Kolokwium wyjściowe 

pisemne. 

P_U01 – P_U02 
Ocena zdolności do formułowania  

i korzystania z aktualnego piśmiennictwa. 

Bieżąca ocena przygotowanej 

prezentacji. Kolokwium wyjściowe 

pisemne. 

P_K01- P_K03 
Ocena zdolności do samodzielnej pracy 

 w grupie i udziału w dyskusji. 
Ocena bieżąca. 

Data 

opracowania 

programu 

07.11.2012 Program opracował Prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Wiktymizacja  

w medycynie 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_39 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra Nauk 

Społecznych 
Osoba odpowiedzialna  

  

Dr Marzena Binczycka-

Anholcer 
email: m.b.a@tlen.pl 

tel. 61-854-73-89(90) 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

VI-VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Podstawowa wiedza z zakresu agresji i problematyki przemocy. 

Cel kształcenia 

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wiktymologii.  

Zapoznanie się z zagadnieniami wiktymologii zachowań kompulsywnych. 

Przedstawienie zagadnienia wiktymologii w naukach społecznych. 

Zapoznanie się z problematyką wiktymizacji w medycynie - diagnoza i profilaktyka 

Treści 

programowe 

Seminaria 

Pojęcie, zakres, rodzaje i zadania wiktymologii. 

Wiktymizacja w medycynie - diagnoza i profilaktyka. 

Transplantologia - aspekty medyczne, prawne i psychologiczne. 

Eutanazja - aspekty medyczne i prawne. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, wykłady publikacje naukowe. 

Metody dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, wykłady, wykorzystanie publikacji naukowych i filmów. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Otrzymanie pozytywnej oceny na kolokwium ustnym. 

 

Literatura 

podstawowa 

Aronson E., Wilson T.D., Alert R. M.: Psychologia społeczna, Zysk i S-ka Wydawnictwo 

s.c. Poznań 1997 ,  

Binczycka – Anholcer M. (red.): Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, Foliał, 

Warszawa 2002 

Binczycka – Anholcer M. (red.): Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego, 

Foliał, Warszawa 2006 

Binczycka – Anholcer M. (red.): Przemoc i agresja jako problem społeczny, Foliał, 

Warszawa 2004 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Dietl W., Hirschmann K., Tophoven R.: „Terroryzm“, PWN, Warszawa 2009 

Hołyst B.: Wiktymologia, Lexis Nexis, Warszawa 2006,  

Hołyst B: Psychologia kryminalistyczna, Lexis Nexis, Warszawa 2005 

Jastrzębski P.: „Przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem”, Wydawnictwo Zrzeszenia 

Prawników Polskich, Warszawa, 2009,  

Moir A., Jessel D.: „Zbrodnia rodzi się w mózgu”, Książka i Wiedza, Warszawa 1998 

Tobiasz – Adamczyk B. (red.): „Przemoc wobec osób starszych”, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 

 

mailto:m.b.a@tlen.pl


388 

 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Zna regulacje dotyczące eksperymentu medycznego oraz 

prowadzenia innych badań medycznych. 

  

P_W02 

Zna regulacje prawne dotyczące przeszczepów, sztucznej 

prokreacji, aborcji, zabiegów estetycznych, leczenia 

paliatywnego, chorób psychicznych. 

  

P_W03 
Zna zasady tajemnicy lekarskiej, prowadzenia dokumentacji 

medycznej, odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej 

lekarza. 

  

P_W04 
Zna i rozumie pojęcie śmierci gwałtownej i nagłego zgonu,  

a także różnicę między pojęciami urazu a obrażenia. 

  

P_W05 
Zna zasady diagnostyki sądowo-lekarskiej i opiniowania  

w przypadkach dotyczących dzieciobójstwa i rekonstrukcji 

okoliczności wypadku drogowego. 

  

P_W06 
Zna pojęcie błędu medycznego, najczęstsze przyczyny 

błędów medycznych i zasady opiniowania w takich 

przypadkach. 

  

P_K01 Zna obowiązki prawne i etyczne diagnosty laboratoryjnego. K_K04 

M2_K03 

M2_K07 

M2_K08 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  5 x 3 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  5 x 2 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W06 

P_K01 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy. Kolokwium ustne. 

Data 

opracowania 

programu 

14.02.2013 Program opracował Dr Marzena Binczycka-Anholcer 
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Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Współczesne 

poglądy na temat 

procesu starzenia się 

komórek i człowieka 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_40 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Patofizjologii 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email,  

nr tel. służbowego)                  

Dr hab. Krzysztof Książek, 

prof. nadzw. UM 
email: kksiazek@ump.edu.pl 

tel.: 61 8546579 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

VI-VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Zdany egzamin z fizjologii i patofizjologii człowieka (w uzasadnionych przypadkach,  

np. związanych z indywidualnym tokiem studiów wyłącznie zdany egzamin z fizjologii). 

Cel kształcenia 

Celem zajęć jest przedstawienie studentom aktualnego stanu wiedzy na temat przyczyn, 

mechanizmów oraz ewolucyjnego znaczenia procesu starzenia się człowieka. Ważnym 

elementem zajęć będzie wskazanie studentom związków przyczynowo-skutkowych 

pomiędzy starzeniem komórkowym a zmianami zachodzącymi w starzejącym się 

organizmie, ze szczególnym uwzględnieniem chorób związanych  z wiekiem. Równocześnie 

student zostanie zapoznany z podstawowymi technikami doświadczalnymi, stosowanymi w 

badaniach procesu starzenia się komórek.  

Treści 

programowe 

Seminaria 

Omawiane zagadnienia poświęcone będą charakterystyce molekularnych mechanizmów, 

leżących u podstaw procesu starzenia się komórek. Student zostanie zapoznany  

ze znaczeniem takich zjawisk, jak: skracanie się telomerów, regulacja cyklu komórkowego, 

stres oksydacyjny i śmierć apoptotyczna. Przedstawione zostaną także najpopularniejsze 

teorie starzenia się. Duży nacisk zostanie położony na medyczne aspekty starzenia, 

tj. patogenezę progerii, rolę tego zjawiska w rozwoju choroby nowotworowej oraz cukrzycy. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Zajęcia odbywają się w formie seminariów, na których prowadzący przedstawia zagadnienie, 

inicjując dyskusję ze studentami na dany temat. Główną z wykorzystywanych metod 

dydaktycznych jest prezentacja multimedialna. Jedno ze spotkań zawierać będzie elementy 

praktyczne, demonstrowane w pracowni hodowli komórkowej.  

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia zajęć jest zdanie testu zaliczeniowego jednokrotnego wyboru. Aby 

zostać dopuszczonym do testu zaliczeniowego, student musi uczestniczyć we wszystkich 

zajęciach, a w razie usprawiedliwionej nieobecności musi zdać zaległy materiał  

u prowadzącego w formie ustnej. 

Literatura 

podstawowa 

L. Hayflick: „Jak i dlaczego się starzejemy” Wiedza i Życie, Warszawa 1998 

J. Medina: „Zegar życia” Prószyński i S-ka, Warszawa 2001 

Literatura 

uzupełniająca 

T. Kirkwood: „Czas naszego życia” Charaktery. Warszawa 2006 

R.A.Weinberg: „Samolubna komórka” Wydawnictwo CiS, Warszawa 1999 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Potrafi wskazać przyczynowo-skutkowe związki między 

zmianami fenotypowymi w komórkach starych  

a rozwojem chorób związanych z wiekiem.  

K_W01 
M2_W01 

M2_W02 

mailto:kksiazek@ump.edu.pl
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P_W02 Zna mechanizmy starzenia się komórek człowieka. K_W02 
M2_W01 

M2_W02 

P_W03 
Zna objawy i skutki starzenia się poszczególnych narządów 

człowieka. 
K_W02 

M2_W01 

M2_W02 

P_W04 
Potrafi wyjaśnić genetyczne uwarunkowania procesu 

starzenia. 
K_W07 

M2_W01 

M2_W02 

P_W05 

Potrafi wskazać i uzasadnić mechanizm działania 

związków naturalnych i syntetycznych wpływających 

hamująco na proces starzenia. 

K_W09 

 

M2_W01 

 

P_U01 

Potrafi zaproponować, a następnie przeprowadzić badanie 

dynamiki starzenia się komórek oraz ekspresji cech 

fenotypowych komórek starych. 

 

K_U06 

M2_U02 

M2_U08 

P_U02 

Potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym oraz 

metodami barwień immunocytocheymicznych celem 

określenia cech fenotypowych komórek starych. 

K_U12 M2_U02 

P_K01 
Rozumie istotę i potrzebę ustawicznego kształcenia się  

i zdobywania wiedzy. 
K_K01 M2_K01 

P_K02 

Demonstruje zachowania, styl życia oraz nawyki 

dietetyczne promujące zachowanie zdrowia  

i zapobieganie rozwojowi chorób związanych z wiekiem. 

K_K07 M2_K09 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  15 x 1 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  10 x 1 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
Liczba godzin Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01 Dyskusja ze studentem.  

P_W02 Dyskusja ze studentem.  

P_W03 Dyskusja ze studentem.  

P_W04 Dyskusja ze studentem.  

P_W05 Dyskusja ze studentem.  

P_U01 Obserwacja samodzielnej pracy studenta.  

P_U02 Obserwacja samodzielnej pracy studenta.  

P_K01 Dyskusja ze studentem.  

P_K02 Dyskusja ze studentem.  

Data 

opracowania 

programu 

20.10.2012 Program opracował 
Dr hab. Krzysztof Książek 

prof. nadzw. UM 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Zasady komunikacji 

społecznej 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_41 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Zakład Higieny  

Katedra Medycy Społecznej 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr Jarosław Skommer 
email:jaroslawskommer@wp.pl 

tel. 6188547389 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

V - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Przedmiot nie wymaga żadnej wstępnej wiedzy.  

Cel kształcenia 

Poznanie zasad komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności jej 

działania (umiejętność wywierania wpływu w kontakcie z klientem, pacjentem). 

Poznanie barier społecznych tworzonych w komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności 

ich pokonywania. 

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie z manipulacją społeczną. 

Poznanie swoich własnych kompetencji społecznych w zakresie wybranych predyspozycji 

psychologicznych. 

Treści 

programowe 

Seminaria: 

Zasady komunikacji społecznej. Komunikacja werbalna i niewerbalna. 

Błędy w postrzeganiu społecznym (teoria atrybucji i ukryta teoria osobowości). 

Zasady aktywnego słuchania. 

Manipulacja i sposoby obrony przed nią. Ingracjacja. Prawa perswazji. 

Niektóre kompetencje społeczne jednostki a zdolności komunikacyjne. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Zajęcia mają formę seminariów, ale przyjmują także formę zajęć warsztatowych. 

Seminaria są wprowadzeniem w teoretyczne kwestie komunikacji interpersonalnej natomiast 

w części warsztatowej studenci wykonują różnego rodzaju zadania, które są praktyczną 

prezentacją ustaleń teoretycznych (odgrywanie scenek, wykonywanie testów 

psychologicznych badających indywidualne predyspozycje komunikacyjne studenta). 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie testowe. 

Literatura 

podstawowa 

Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk, 2001 

Aronson E, Wilson T., Akert R. Psychologia społeczna. Serce i umysł. Zysk i Spół, Poznań, 

1997 

Literatura 

uzupełniająca 
Hogan K. Psychologia perswazji. Czarna Owca, 2010 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_U01 

Posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik 

efektywnego komunikowania się i negocjacji: 

-zna podstawowe zasady skutecznej komunikacji 

interpersonalnej. 

-rozumie na czym polega efektywna komunikacja werbalna  

i niewerbalna. 

K_U02 

K_U04 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U09 

mailto:jaroslawskommer@wp.pl
http://www.mentis.pl/8672-psychologia-spoleczna
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-znać podstawowe zasady wywierania wpływu na innych 

-umieć rozpoznać i posługiwać się mechanizmami 

manipulacji społecznej. 

 

 

 

 

P_K01 

Jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się 

do ekspertów: 

-rozumie czym jest inteligencja emocjonalna i na ile jest ta 

zdolność rozwinięta u niego samego. 

-poznaje własny poziom: kompetencji społecznych  

i inteligencji emocjonalnej jako wymiaru psychologicznego 

funkcjonowania w sytuacjach społecznych 

-zna własne bariery, które tworzy w komunikacji z innymi 

ludźmi, a które wynikają z jego właściwości 

osobowościowych, stereotypów, uprzedzeń itp. 

 

 

 

 

K_K02 

 

 

 

M2_K04 

M2_K06 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  5 x 3 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  5 x 1 h 5 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5 h 5 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
- - 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_U01 

K_K01 

Obserwacja zachowań studenta w trakcie 

wykonywania ćwiczeń praktycznych z zakresu 

wybranych kompetencji społecznych (weryfikacja 

zachowania). 

Test wiedzy. 

Data 

opracowania 

programu 

10.01.2013 Program opracował dr Jarosław Skommer 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka Medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Ziołolecznictwo a 

parametry 

biochemiczne 

płynów ustrojowych 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
FMK_46 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Farmakognozji 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab. Wiesława Bylka  
email: wieslawabylka@tlen.pl 

tel. 61 854 67 09 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

V-VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 

Wiadomości na temat: procesów biochemicznych, oceny parametrów biochemicznych  

w płynach ustrojowych oraz podstaw biologii i chemii. 

Cel kształcenia 

Poznanie ziół i preparatów roślinnych stosowanych w zaburzeniach metabolizmu, 

nieprawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego, 

moczowo-płciowego, układu nerwowego,  zaburzeń immunologicznych oraz w  chorobach 

skórnych i wpływu ziół na  wybrane  parametry biochemiczne. Poznanie związków 

naturalnych  warunkujących działanie biologiczne ziół.  

Treści 

programowe 

Seminaria 

Przedstawienie pozycji oraz roli leku roślinnego i suplementu diety zawierającego składniki 

roślinne w Polsce i na świecie.  Zapoznanie z  ziołami i najważniejszymi preparatami 

roślinnymi, stosowanymi w celu zapobiegania i leczenia: chorób  metabolicznych 

(miażdżyca, cukrzyca, otyłość), dolegliwości w obrębie układu pokarmowego (niestrawność, 

zaparcia, stany zapalne wątroby), układu nerwowego (depresje, niepokój, zaburzenia 

zasypiania i snu), układu moczowo-płciowego (infekcje dróg moczowych, zaburzenia 

miesiączkowania, okresu przekwitania), układu sercowo-naczyniowego (osłabiona praca 

serca, nadciśnienie, żylaki kończyn dolnych, odbytu), w chorobach skórnych (trądzik, 

utrudnione gojenie), w osłabionej odporności (skłonność do infekcji). Poznanie możliwych 

reakcji ubocznych, przeciwwskazań, interakcji leków roślinnych. Zapoznanie z możliwością 

zmian w  wartościach parametrów biochemicznych  płynów ustrojowych, zachodzących w 

wyniku stosowania ziół i preparatów roślinnych. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Prezentacje multimedialne, demonstracja   ziół oraz wybranych preparatów roślinnych.  

Dyskusje na temat działania i zastosowania surowców i preparatów roślinnych oraz ich 

wpływu na wartości wybranych parametrów biochemicznych  płynów ustrojowych. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Uczestnictwo  w zajęciach, przygotowanie prezentacji oraz czynny udział w dyskusji. 

Kolokwium ustne.    

Literatura 

podstawowa 

Matławska I. red. Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji.  WUAM, Poznań 

2008.   

Błecha K., Wawer I. Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Bonimed 2011. 

Lamer-Zarawska E. red.    Fitoterapia i leki roślinne. PZWL Warszawa 2007 

Nowak G. Leki pochodzenia naturalnego, UMP, 2012.  

Literatura 

uzupełniająca 

 

Strzelecka H.,  Kowalski J. (red.)  Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. PWN 2000 

Czasopisma:  Panacea, Postępy Fitoterapii 

Ulotki reklamowe leków roślinnych 

 

mailto:wieslawabylka@tlen.pl
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Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna pojęcie lek roślinny i suplement diety oraz ich pozycję  

w ochronie zdrowia w Polsce i na świecie. 

Zna wybrane zioła i preparaty roślinne stosowane  

w przypadku zaburzeń  metabolizmu (miażdżyca, cukrzyca, 

otyłość), nieprawidłowej pracy układu pokarmowego 

(dolegliwości trawienne, zaparcia, stany zapalne wątroby),  

nerwowego (niepokój, nerwice, zaburzenia zasypiania i snu, 

depresja), sercowo-naczyniowego (osłabiona praca serca, 

nadciśnienie, żylaki kończyn dolnych, odbytu,  zaburzenia 

krążenia obwodowego),  moczowo-płciowego (infekcje dróg 

moczowych, zaburzenia miesiączkowania, okresu 

przekwitania), w obniżonej odporności ( skłonność do 

infekcji dróg oddechowych) oraz w chorobach skórnych: 

trądzik, trudności w gojeniu.  

Umie przewidzieć wpływ terapii ziołowej na wartości 

wybranych parametrów biochemicznych  płynów 

ustrojowych.  

K_W03 

K_W04 

K_W05 

 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

 

P_W02 

Zna główne związki aktywne wybranych ziół i preparatów 

roślinnych i potrafi uzasadnić stosowanie obecnością grup 

związków. 

K_W09 

 

M2_W01 

M2_W0 2 

M2_ W03 

M2_ W06 

P_W03 

Zna podstawowe zasady stosowania i dawkowania 

leczniczych surowców roślinnych, skutki działań niepożą-

danych, toksyczność, oraz interakcje z lekami 

syntetycznymi. 

K_W09 

 

M2_ W09 

M2_ W10 

P_U01 

Potrafi wskazać na możliwość zalecania ziół oraz umie 

wyjaśnić wpływ surowców roślinnych na parametry 

biochemiczne i udzielić informacji o stosowaniu  

w profilaktyce i leczeniu określonych chorób. 

K_U14 M2_ U03 

P_U02 
Wyszukuje w bazach naukowych informacje na temat 

stosowania ziół, dokonuje ich selekcji. 

K_U37 

K_U41 
M2_ U14 

P_U03 

Potrafi korzystać z technologii informacyjnych do 

wyszukiwania i selekcjonowania informacji i formułować 

prawidłowo wnioski. 

K_U39 

 
M2_U 15 

P_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01 
M2_ K01 

 

P_K02 Wykazuje umiejętność i posiada nawyk samokształcenia się. K_K06 
M2_K01 

M2_K06 

P_K03 Potrafi pracować w grupie. K_K02 
M2_ K01 

M2_ K04 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  15 x 1 h 15 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  5 x 2 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 
 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 
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Wskaźniki 

ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
- - 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 

P_W02 

P_W03 

P_K01 

P_K03 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 

Kontrola przygotowania do zajęć i udział czynny  

w dyskusjach. 

 

P_U01 

P_U02 

P_U03 

P_K02 

 Zaliczenie na podstawie obecności na 

zajęciach, przygotowywania się do 

seminariów i udziału w dyskusjach 

przygotowania prezentacji  oraz 

zaliczenia kolokwium ustnego. 

Data 

opracowania 

programu 

13 grudnia 2012 Program opracował Dr hab. Wiesława Bylka  
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa kierunku  Analityka medyczna 
Poziom i forma 

studiów 
Jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Żywienie dzieci 

zdrowych i chorych 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

FMK_42 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Klinika Gastroenterologii 

Dziecięcej i Chorób 

Metabolicznych 

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Dr Sławomira  

Drzymała-Czyż 
email: slawomiradrzymala@wp.pl 

tel. 61 848-03-10 

Rodzaj 

przedmiotu 
fakultatywny 

semestr 

V - VIII 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

3 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

12 

Obszar 

kształcenia 
W zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. 

Warunki 

wstępne 
Zaliczenie przedmiotu fizjologia i patofizjologia. 

Cel kształcenia 
Celem fakultety jest zapoznanie Studentów zasadami prawidłowego żywienia dzieci 

 i niemowląt oraz w wybranych jednostkach chorobowych. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Zasady żywienia dzieci i młodzieży. 

Patofizjologia mukowiscydozy i celiakii. 

Seminaria 

Karmienie naturalne. Schemat żywienia. 

Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

Soki w żywieniu dzieci. 

Żywienie dzieci w mukowiscydozie. 

Żywienie w celiakii. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykład konwersatoryjny/seminarium  

Dyskusja dydaktyczna 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Kryterium zaliczenia : aktywny udział Studenta na zajęciach, kolokwium zaliczeniowe 

Literatura 

podstawowa 
Krawczyński M. (red): Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Help – Med 2007 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 
Student umie wymienić oraz opisać zasady prawidłowego 

żywienia niemowląt i dzieci starszych. 

K_W06 

K_W03 

M2_W01 

M2_W02 

P_W02 
Student umie wymienić i opisać zasady żywienia  

w wybranych jednostkach chorobowych. 
K_W05 M2_W03 

P_U01 

Student potrafi interpretować wyniki badań i na ich 

podstawie dobierać typ diety do potrzeb zdrowotnych 

pacjenta. 

K_U14 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

P_K01 
Student potrafi postrzegać relacje między stanem zdrowia 

pacjenta a sposobem żywienia. 
K_K07 M2_K09 

 
  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 1 x 3 h 3 h 

mailto:slawomiradrzymala@wp.pl
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Bilans nakładu 

pracy studenta 

udział w seminariach  3 x 4 h 12 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do  zaliczenia 1 x 10 h 10 h 

Łączny nakład pracy studenta  25 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia Formujące Podsumowujące 

P_W01  Kolokwium zaliczeniowe. 

P_W02  Kolokwium zaliczeniowe. 

P_U01  Dyskusja dydaktyczna. 

P_K01  Dyskusja dydaktyczna. 

Data 

opracowania 

programu 

30.10.2012 Program opracował Dr Sławomira Drzymała-Czyż 

 

 


