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1. WYKAZ PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA 

Rok / 

semestr 

Przedmioty  

(kod przedmiotu, osoba 

odpowiedzialna za przedmiot) 

Liczba godzin 
Punkty 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 
Wykł. Ćw. Sem. 

I / I 

Anatomia 

PMK_01 

Prof. dr hab. Małgorzata 

Bruska 

- - 15 1 Zaliczenie 

I / I 

Biochemia kliniczna  

PMK_13 

Prof. dr hab. Wanda Baer - 

Dubowska 

23 14 23 4 Egzamin 

I / I 

Etyka zawodowa  

i organizacja ochrony 

zdrowia 

PMK_11 

Dr Leszek Bartkowiak 

15 - - 1 Zaliczenie 

I / I 
Fizjologia 

PMK_03 

Dr Justyna Kupsz 

- - 15 1 Zaliczenie 

I / I  
Histologia 

PMK_04 

Dr Jolanta Seidel  

- 25 - 2 Zaliczenie 

I / I 
Pierwsza pomoc 

PMK_08 

Dr hab. Hanna Billert 

- 10 5 1 Zaliczenie 

I / I  
Parazytologia 

PMK_23 

Prof. dr hab. Anna Majewska 

10 20 - 2 Zaliczenie 

I / I  
Patofizjologia 

PMK_05 

Prof. dr hab. Marek Simon 

30 - 30 4 Egzamin 
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I / I  
Statystyka  

PMK_06 

Mgr Antoni Lemańczyk 

5 - - 1 Zaliczenie 

I / I  
Statystyka medyczna 

PMK_07 

Prof. dr hab. Jerzy Moczko 

- 10 - 1 Zaliczenie 

Łącznie  semestr  I 83 79 88 18 

 

 

 

Rok / 

semestr 

Przedmioty  

(kod przedmiotu, osoba 

odpowiedzialna za przedmiot) 

Liczba godzin Punkty 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 
Wykł. Ćw. Sem. 

I / II 

Biologia molekularna 

PMK_14 

Dr hab. Błażej Rubiś 

10 20 - 2 Zaliczenie 

I / II 

Chemia kliniczna 

PMK_21 

Prof. dr hab. Maria 

Rybczyńska 

15 30 - 4 Egzamin 

I / II 

Immunologia 

 i immunopatologia 

PMK_17 

Prof. dr hab. Jan Sikora 

15 30 - 3 Egzamin 

I / II 

Mikrobiologia i wirusologia 

PMK_22 

Dr hab. Marzena Gajęcka,  

prof. nadzw. UM 

12 48 - 5 Egzamin 

I / II 

Organizacja i zarządzanie  

w medycznym laboratorium 

diagnostycznym 

PMK_12 

Prof. dr hab. Zygmunt 

Kopczyński 

10 - 10 2 Zaliczenie 

I / II 

Patomorfologia  

PMK_18 

Prof. dr hab. Andrzej 

Marszałek 

15 30 - 3 Egzamin 



7 

 

Łącznie semestr II 77 158 10 19 

 

 

 

Rok / 

semestr 

Przedmioty  

(kod przedmiotu, osoba 

odpowiedzialna za przedmiot) 

Liczba godzin Punkty 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 
Wykł. Ćw. Sem. 

II / III 

Diagnostyka izotopowa   

PMK_09 

Prof. dr hab. Maria Rybczyńska 

10 20 - 2 Zaliczenie 

II / III 

Farmakologia  

PMK_02 

Dr hab. Przemysław Mikołajczak 

prof. UM 

10 20 - 2 Zaliczenie 

II / III 

Genetyka medyczna  

PMK_16 

Prof. dr hab. Anna Latos - 

Bieleńska 

15 10 5 2 Zaliczenie 

II / III 

Ogólna analityka kliniczna  

i technika  pobierania 

materiału  

MK_20 

Prof. dr hab. Zygmunt 

Kopczyński 

30 30 - 5 Egzamin 

II / III 

Praktyczna nauka zawodu 

PMK_25 

Prof. dr hab. Zygmunt 

Kopczyński 

- 60 - 4 Zaliczenie 

II / III 

Propedeutyka medycyny 

klinicznej 

PMK_10 

Prof. dr hab. Danuta Pupek - 

Musialik 

2 12 6 3 Zaliczenie 

II / III 

Toksykologia  

PMK_19 

Prof. dr hab. Barbara Zielińska - 

Psuja  

15 30 - 3 Egzamin 
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Łącznie semestr III 82 182 11 21 

 

 

 

Rok / 

semestr 

Przedmioty 

(kod przedmiotu, osoba 

odpowiedzialna za przedmiot) 

Liczba godzin Punkty 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 
Wykł. Ćw. Sem. 

II / IV 
Diagnostyka laboratoryjna 

PMK_15 

Dr hab. Ewa Wysocka 

30 - 50 5 Egzamin 

II / IV 

Hematologia laboratoryjna    

PMK_24 

Dr hab. Maria Kozłowska - 

Skrzypczak 

30 40 - 5 Egzamin 

II / IV 
Serologia grup krwi 

PMK_26 

Lek. med. Hanna Skalisz 

10 20 - 3 Zaliczenie 

II / IV 

Praktyka w medycznym 

laboratorium diagnostycznym 

PMK_II 

Prof. dr hab. Wanda Baer - 

Dubowska 

- 120 - 3 Zaliczenie 

Łącznie semestr IV 70 180 50 16  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I rok 

I semestr 
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Wydział Farmaceutyczny 

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów 
studia podyplomowe  niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

Modułu 

Anatomia 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
PMK_01 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Anatomii 

Prawidłowej 

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

służbowego)                  

prof. dr hab.  

Małgorzata Bruska 
email: mbruska@ump.edu.pl 

tel. 61 854 65 65 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

I 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

- 

seminaria  

15 

Obszar 

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

Warunki 

wstepne 
Znajomość podstaw biologii. 

Cel kształcenia Poznanie podstawowych wiadomości o budowie i topografii ciała ludzkiego 

Treści 

programowe 

Seminaria 

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 

Seminaria. 

Prezentacje multimedialne, modele. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie końcowe pisemne. 

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 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

P_W01 

Zna prawidłową budowę anatomiczną organizmu 

ludzkiego i podstawowe zależności między budową  

i funkcją organizmu 

K_W01 
M2_W02 

M2_W01 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach 3 x 5 h 15 h 

   

Samodzielna praca słuchacza   

przygotowanie do seminariów 3 x 2 h 6 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 10 h 10 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  31 h 

mailto:mbruska@ump.edu.pl
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Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  15 1 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 
Ocena przygotowania do zajęć seminaryjnych.  

 Zaliczenie pisemne. 

Data 

opracowania 

programu 

27.11.2012 Program opracował 
dr n. med. Ewa Korzeniowska-

Kromer 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów 
studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Biochemia kliniczna 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

PMK_13 
Punkty 

ECTS 
4 

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 

I 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

Wykłady 

23  

ćwiczenia 

14  

seminaria 

23 

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. 

Ćwiczenia  

Podstawy biochemicznej diagnostyki narządowej: choroby nerek (analiza białek osocza 

 i metabolitów azotowych w materiale biologicznym pochodzącym od osób zdrowych i 

chorych); choroby wątroby i trzustki (badanie aktywności enzymów: ALT, AST, AP, 

GGT, aldolazy,  cholinesterazy, amylazy i lipazy w osoczu osób zdrowych i chorych); 

zawał mięśnia sercowego: (badanie aktywności enzymów CK i CK-MB oraz stężenia 

troponiny) w materiale pochodzącym od osób zdrowych i chorych .  

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; 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, interpretacja uzyskanych wyników. 

Egzamin końcowy - egzamin testowy.  

Literatura 

podstawowa 

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 

 

mailto:baerw@ump.edu.pl
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Literatura 

uzupełniająca 

Tomaszewski J.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 

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 wybrane 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 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 

Bilans nakładu 

pracy 

słuchacza 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 5 x 4 h 

1 x 3 h 
23 h 

udział w ćwiczeniach  2 x 5 h 

1 x 4 h 
14 h 

udział w seminariach  3 x 5 h 

2 x 4 h 
23h 

Samodzielna praca słuchacza   

przygotowanie do ćwiczeń  3 x 2 h 6 h 

przygotowanie do seminariów  5 x 3 h 15 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 20 h 20 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  101 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
58 h 2 
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Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W03 Ocena przygotowania do zajęć seminaryjnych.  
Ocena przygotowania do zajęć 

seminaryjnych. 

P_U01-P_U03 
Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 

Obserwacja pracy studenta w trakcie ćwiczeń. 

 

P_K01-P_K02 

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć, ocena 

zdolności do samodzielnego  formułowania 

wniosków. 

 

P_W01-P_W03 
 Końcowy egzamin teoretyczny w 

formie testu. 

Data 

opracowania 

programu 

 Program opracował dr Ewa Ignatowicz  
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów 
studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Etyka zawodowa  

i organizacja ochrony 

zdrowia 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
PMK_11 

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 

I 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

15 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

- 

Obszar 

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

Warunki 

wstępne 
Student posiada wiadomości z zakresu socjologii i historii medycyny. 

Cel kształcenia 

Poznanie problemów etyki współczesnej. 

Poznanie funkcji i celów etyki zawodowej. 

Poznanie kodeksu etycznego i zasad etyki diagnosty laboratoryjnego. 

Poznanie na świecie. 

Poznanie zasad funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Rozróżnienia terminologiczne – moralność, etyka, etyka zawodowa. 

System moralny – oceny, normy, wartości. Etyka zawodów medycznych. 

Kodeks etyki diagnosty laboratoryjnego. Odpowiedzialność zawodowa i etyczna. 

Etyczne dylematy zawodowe. Stanowiska i argumentacje etyczne. 

Organizacja ochrony zdrowia a zdrowie publiczne, systemy ochrony zdrowia w świecie. 

Źródła finansowania oraz podstawy prawne organizacji ochrony zdrowia. 

Ochrona zdrowia a polityka zdrowotna. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Wykłady 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Zaliczenie bez oceny. 

 

Literatura 

podstawowa 

T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, Książka I Wiedza, Warszawa 

1996. 

Zdrowie publiczne, podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i 

nauk o zdrowiu akademii medycznych, red. T.B. Kulik i M. Latalski, Wydawnnictwo 

Czelej, Lublin 2002. 

Zdrowie publiczne, red. A. Czupryna, S. piździoch, A. Ryś, W. C. Włodarczyk, 

Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2001. 

Literatura 

uzupełniająca 

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, K_W17 M2_W08 

mailto:lestek54@interia.pl
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organizacyjne i etyczne uwarunkowania czynności 

diagnostyki laboratoryjnej oraz wymagania dotyczące 

organizacji medycznego laboratorium diagnostycznego na 

różnych szczeblach ochrony zdrowia. 

M2_W09 

M2_W10 

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_W46 
M2_W08 

M2_W09 

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 

 

 

Bilans nakładu 

pracy 

słuchacza 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 15 x 1 h 15 h 

   

Samodzielna praca słuchacza   

przygotowanie do kolokwiów   1 x 4 h 4 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  19 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 

P_W02 

P_U01 

P_K01 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Kolokwium. 

Data 

opracowania 

programu 

2012-12-03 Program opracował dr Leszek Bartkowiak 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów 
studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Fizjologia 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
PMK_03 

Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Fizjologii 

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

służbowego)                  

Dr Justyna Kupsz 
email: justynakup@o2.pl 

tel. 61 8546525 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

I 
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 anatomii, biochemii i histologii. 

Cel kształcenia 

Celem kształcenia jest przypomnienie i utrwalenie wiedzy z zakresu procesów 

fizjologicznych zachodzących  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 

Seminaria 

Homeostaza: Typy sprzężeń zwrotnych. Gospodarka wodna ustroju, izotonia, izojonia, 

izowolemia, izoosmia. Gospodarka kwasowo-zasadowa, izohydria. Funkcja 

poszczególnych układów w zachowaniu homeostazy. Hormony. Neurohormonalna 

regulacja procesów życiowych. Ogólne zasady organizacji układu hormonalnego. 

Hormony podwzgórza. Fizjologia przysadki. Hormony tropowe przysadki. Hormony 

części nerwowej przysadki. Fizjologia gruczołu tarczowego. Hormony tarczycy. Hormony 

nadnerczy: mineralo- i glikokortykosteroidy, katecholaminy (2 i 1/3h). 

 

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 (2 i 1/3h). 

 

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. 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. 

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

mailto:justynakup@o2.pl
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krzepnięcia i fibrynolizy: droga wewnątrz- i zewnątrzpochodna. Inhibitory krzepnięcia i 

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

PT, APTT, TT (2 i 1/3h). 

 

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. 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 (2 i 1/3h). 

 

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 (2 i 1/3h).  

 

Inne: samokształcenie 

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. 

Parametry morfologiczne krwi obwodowej – morfologia krwi. 

Analiza moczu – badanie ogólne moczu.  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Rozmowa dydaktyczna. 

Dyskusja dydaktyczna:  „burza mózgów”. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ocenianie podsumowujące: kolokwium zaliczeniowe testowe 

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 

P_W03 
Rozumie funkcjonowanie podstawowych układów 

regulacyjnych organizmu człowieka – układu nerwowego 
K_W03 

M2_W01 

M2_W02 
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i hormonalnego, wyjaśnia różnice w ich działaniu. 

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 

słuchacza 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w seminariach  15 x 1 h 15 h 

   

Samodzielna praca słuchacza   

przygotowanie do seminariów  5 x 3 h 15 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  30 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_05 Aktywność na zajęciach. Kolokwium zaliczeniowe. 

P_W06 Ocena zdolności do samodzielnej pracy. Kolokwium zaliczeniowe. 

P_W07 Ocena zdolności do samodzielnej pracy. Kolokwium zaliczeniowe. 
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P_W08 Aktywność na zajęciach. Kolokwium zaliczeniowe. 

P_W09 Ocena zdolności do samodzielnej pracy. Kolokwium zaliczeniowe. 

P_W10 Ocena zdolności do samodzielnej pracy. Kolokwium zaliczeniowe. 

P_W11 Ocena zdolności do samodzielnej pracy. Kolokwium zaliczeniowe. 

P_W12 Ocena zdolności do samodzielnej pracy. Kolokwium zaliczeniowe. 

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 zajęć. - 

P_K03 Ocena zdolności do samodzielnej pracy. Egzamin testowy. 

Data 

opracowania 

programu 

03.12.2012r. Program opracował Dr n. med. Justyna Kupsz 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Histologia 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

PMK_04 
Punkty 

ECTS 
2 

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 

I 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

25 

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 

Zapoznanie słuchaczy z: budową i czynnością komórki i jej organelli, metodami badania 

komórek i tkanek, budową i czynnością tkanek, narządów i układów. 

Nabycie umiejętności w zakresie: 

- rozpoznawania preparatów histologicznych narządów 

- powiązania budowy narządów z ich  funkcją 

- posiadania podstawowej wiedzy z zakresu budowy i czynności komórek, tkanek 

  i narządów umożliwiająca swobodną dyskusję  z lekarzami 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia  

Techniki histologiczne. Mikroskopia elektronowa. 

Cytologia. Cykl komórkowy. 

Tkanka nabłonkowa. 

Tkanki łączne 

Tkanka mięśniowa. 

Tkanka nerwowa. 

Układ sercowo-naczyniowy. 

Układ limfatyczny. 

Układ oddechowy, skóra. 

Układ dokrewny. 

Układ pokarmowy. 

Układ moczowy.  

Układy płciowe: męski i żeński. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

- 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 1-2. 

mailto:jseidel@ump.edu.pl
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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_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 

słuchacza 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  5 x 5 h 25 h 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 x 1 h 5 h 

Samodzielna praca słuchacza   

przygotowanie do ćwiczeń  5 x 3 h 15 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 10 h 20 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  65 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  30 h 1 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o 45 h 1 
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charakterze praktycznym  

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. 

P_W02 

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć. 

Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń. 

dyskusja na ćwiczeniach 

Odpowiedź ustna. 

Kolokwium pisemne. 

P_W03 
Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń,  

dyskusja na ćwiczeniach . 

Odpowiedź ustna. 

Kolokwium pisemne. 

P_W04 
Ocena przygotowania studenta do zajęć. 

Dyskusja na ćwiczeniach. 

Zaliczenie ćwiczeń. 

Kolokwium pisemne. 

P_W05 
Ocena przygotowania studenta do zajęć 

Dyskusja na ćwiczeniach. 

Zaliczenie ćwiczeń. 

Kolokwium pisemne. 

P_U01 
Ukierunkowanie pracy studenta. 

Obserwacja pracy studenta. 
Zaliczenie ćwiczeń. 

P_U02 
Ukierunkowanie pracy studenta. 

Obserwacja pracy studenta. 
Zaliczenie ćwiczeń. 

P_K01 
Ukierunkowanie myślenia i pracy studenta 

Dyskusja. 
Zaliczenie ćwiczeń. 

P_K02 
Obserwacja pracy studenta. 

Ukierunkowanie pracy studenta. 
Zaliczenie ćwiczeń. 

Data 

opracowania 

programu 

23.11.2012r. Program opracował dr Jolanta Seidel 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Pierwsza pomoc 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

PMK_08 
Punkty 

ECTS 
1 

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 

I 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

10 

seminaria 

5 

Obszar 

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

Warunki 

wstępne 

Student rozpoczynający kształcenie z wyżej wymienionego przedmiotu powinien posiadać 

wiedzę z 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  

Nagłe zatrzymanie krążenia – etiologia u dzieci i dorosłych 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i dorosłych 

Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED) 
Wstępne zaopatrywanie dróg oddechowych. Techniki wspomagania oddechu 
poszkodowanego. Tlenoterapia 
Zadławienia u dzieci i dorosłych 
Zasady resuscytacji u poszkodowanych po urazach 

Seminaria 

Uruchomienie „łańcucha przeżycia". 
Zachowanie się w miejscu zdarzenia. Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. 
AED 

Algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci  
Algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej 
Podstawowe zabezpieczanie krwotoków i ran 
Zagrożenia środowiskowe (oparzenia, odmrożenia, porażenie prądem elektrycznym) 

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 uczestniczenia w zajęciach 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 

mailto:hbillert@op.pl


 

 

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 Support. Ratownictwo przedszpitalne w 

urazach. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2009. 

Żaba Z (red): Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia. Poznań, 2011 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Zawadzki A (red): Medycyna ratunkowa i katastrof. PZWL, Warszawa, 2007. 

 Driscoll P, Skinner D, Earlam R: ABC postępowania w urazach. Wyd.I polskie pod red. 

J. Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003.  

Von Ribbeck J.: Natychmiastowa pomoc w nagłych wypadkach dzieci. Media Rodzina 

2010. 

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 

P_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K02 
M2_U01 

M2_U03 
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M2_U04 

M2_U07 

P_K03 
Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. 

K_K06 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

 

 

Bilans nakładu 

pracy 

słuchacza 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  10 x 1 h 10 h 

udział w seminariach  5 x 1 h 5 h 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 4x 1 h 4 h 

   

Samodzielna praca słuchacza   

przygotowanie do ćwiczeń  10 x 0,5 h 5 h 

przygotowanie do seminariów  5 x 0,5 h 2,5 h 

przygotowanie do kolokwiów   3 x 0,5 h 1,5 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  28 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  15 h 1 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
25 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 Wejściówka. Zaliczenie teoretyczne. 

P_W02 Wejściówka. Zaliczenie teoretyczne. 

P_W03 Wejściówka. Zaliczenie teoretyczne. 

P_W04 Wejściówka. Zaliczenie teoretyczne. 

P_W05 Wejściówka. Zaliczenie teoretyczne. 

P_W06 Wejściówka. Zaliczenie teoretyczne. 

P_U01 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Zaliczenie praktyczne. 

P_K01 Ocena zdolności do samodzielnej pracy.  

P_K02 Ocena zdolności do samodzielnej pracy.  

P_K03 Ocena zdolności do samodzielnej pracy.  

Data 

opracowania 

programu 

24.11.2012 Program opracował 
Dr med. Roma Hartmann-

Sobczyńska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Parazytologia 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
PMK_23 

Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Biologii  

i Parazytologii Lekarskiej 

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

służbowego)                  

prof. dr hab.  

Anna C. Majewska 
email: acmaj@ump.edu.pl 

tel. 618546236 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

I 
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 i chemii. 

Cel kształcenia 

Celem jest poznanie zagadnień parazytologii lekarskiej: specjalistycznej terminologii 

mechanizmów pasożytnictwa, złożoności układu pasożyt-żywiciel, chorobotwórczości, 

cykli rozwojowych (dróg przenoszenia, żywicieli) pasożytniczych pierwotniaków, 

helmintów (przywry, tasiemce, nicienie) i stawonogów; charakterystycznych cech budowy 

pasożytów, będących podstawą ich rozpoznania oraz metod diagnostycznych 

(mikroskopowych, makroskopowych, immunologicznych i molekularnych) przydatnych 

do ich rozpoznawania. Ponadto, poznanie zasad pobierania, przechowywania i 

przygotowania do analizy materiału diagnostycznego oraz określenia jego przydatności. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Podstawy parazytologii; cykle rozwojowe (drogi zarażenia, żywiciele) i epidemiologia 

pasożytniczych pierwotniaków, helmintów (przywry, tasiemce, nicienie) i stawonogów; 

charakterystyczne cechy budowy pasożytów, które są podstawą ich rozpoznania oraz 

metody diagnostyczne (makroskopowe, mikroskopowe, immunologiczne i molekularne) 

przydatne do ich rozpoznawania, a także zasady pobierania, przechowywania 

 i przygotowania do analizy materiału diagnostycznego oraz określenia jego przydatności. 

Ćwiczenia  

Pierwotniaki układu pokarmowego i moczowo-płciowego; wiciowce krwi i tkanek; 

sporowce, pełzaki, mikrosporydia i orzęski tkanek i płynów ustrojowych; przywry układu 

pokarmowego i oddechowego; tasiemce pasożytujące w jelicie; nicienie układu 

pokarmowego; helminty tkanek i płynów ustrojowych; badania laboratoryjne w celu 

wykrycia stadiów rozwojowych helmintów; pasożytnicze pajęczaki i owady; 

multimedialny quiz z diagnostyki parazytologicznej. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykłady – metoda asymilacji wiedzy - wykorzystanie w procesie dydaktycznym 

prezentacji MS PowerPoint  wzmacnia atrakcyjność przekazywanych informacji, a przez 

to wpływa na proces nauczania; wprowadzanie informacji z własnych badań i 

doświadczeń powoduje, iż przekazywane informacje nie są tylko "teorią", lecz realną 

informacją, a zatem tym bardziej atrakcyjną. Przekazywanie aktualnej wiedzy oraz 

wiarygodnych źródeł, z których mogą uzyskać informacje z zakresu parazytologii. 

Ćwiczenia – metody oparte na obserwacji, praktycznej działalności słuchaczy (zajęcia 

praktyczne obejmują mikroskopową lub makroskopową obserwację pasożytów oraz 

wykonywanie dokumentacji obserwacji mikroskopowych; umiejętność posługiwania się 

mikroskopem biologicznym) oraz metody aktywizujące (dyskusja ze słuchaczami; metoda 

problemowa, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy - multimedialny quiz z 

mailto:acmaj@ump.edu.pl
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diagnostyki parazytologicznej - polega na rozwiązywaniu problemów diagnostycznych 

przez kilkuosobowe grupy słuchaczy. Na ekranie prezentowane są oryginalne przypadki. 

Do każdego przypadku dołączony jest krótki opis wywiadu chorobowego oraz kolorowe 

zdjęcia i/lub krótkie sekwencje animowane pasożytów, bądź obiektów znalezionych w 

danym materiale diagnostycznym. Zadaniem każdej grupy jest zdiagnozowanie 

prezentowanych przypadków. Do rozwiązywania postawionego problemu 

diagnostycznego słuchacze oprócz dotychczas zdobytej wiedzy, mogą korzystać z różnych 

źródeł informacji. Po odebraniu odpowiedzi od poszczególnych grup, na ekranie jest 

przedstawiona prawidłowa odpowiedź wraz z uzasadnieniem. W ten sposób słuchacze 

mogą porównać swoje odpowiedzi i argumenty z prawidłowymi odpowiedziami wraz z 

ich uzasadnieniem oraz, w razie potrzeby - przedyskutować powstałe problemy. Ten 

sprawdzian uczy słuchaczy współpracy w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych, 

kreatywnego wnioskowania, zintegrowania zdobytej wiedzy z umiejętnością 

wyszukiwania odpowiednich informacji. Wykazuje także, że postawienie prawidłowej 

diagnozy nie zawsze jest łatwe, ponieważ konieczna jest nie tylko znajomość budowy 

poszczególnych stadiów rozwojowych różnych gatunków pasożytów, ale również wiedza 

o ich lokalizacji w organizmie żywiciela, wiedza o geograficznym rozprzestrzenieniu. 

Konieczna jest także wiedza ogólnobiologiczna, bowiem niektóre obiekty (organizmy) 

znajdowane w materiale diagnostycznym imitują pasożyty, co staje się powodem błędnej 

diagnozy, a co ważniejsze - poddania pacjenta zbędnej terapii. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie uzyskują słuchacze obecni na wszystkich zajęciach lub posiadający 

maksymalnie jedną nieobecność (za wyjątkiem ostatniego ćwiczenia) i którzy zaliczą 

sprawdzian praktyczny. Sprawdzian praktyczny – kryterium zaliczenia: quiz z diagnostyki 

parazytologicznej obejmuje 10 oryginalnych przypadków do rozpoznania. Słuchacze 

pracują w grupach kilkuosobowych. Grupy współzawodniczą pomiędzy sobą w 

prawidłowym zdiagnozowaniu przypadków, na podstawie przestawionej historii choroby 

pacjenta, jak również prawidłowego rozpoznania obiektów stwierdzonych w trakcie 

badania parazytologicznego. Warunkiem zaliczenia jest prawidłowe rozpoznanie 

minimum 6 przypadków.  

Literatura 

podstawowa 

A. C. Majewska (red.): Przewodnik do ćwiczeń. Parazytologia lekarska dla studentów 

Wydziału 

Lekarskiego i Oddziału Analityki Medycznej, wyd. 1, 2000;  

strona internetowa uczelni www.ump.edu.pl (zakładka Wirtualny Dziekanat). 

 A. C. Majewska i P. Nowosad Zeszyt do ćwiczeń. Parazytologia lekarska dla studentów 

Wydziału Lekarskiego i Oddziału Analityki Medycznej, wyd. II, 2009;  

strona internetowa uczelni www.ump.edu.pl (zakładka Wirtualny Dziekanat). 

Literatura 

uzupełniająca 
Rekomendowana strona internetowa -  http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/ 

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_W02 

Zna rodzaje materiału biologicznego, zasady i metodykę 

pobierania, transportu, przechowywania i przygotowania 

do analizy. 

K_W22 
M2_W03 

M2_W07 

P_U01 
Potrafi pouczyć pacjenta przed pobraniem materiału do 

badań. 
K_U03 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U05 
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P_U02 
Potrafi ocenić przydatność materiału do badań, 

przechowywać go i przygotować do analizy. 
K_U05 

M2_U01 

M2_U06 

P_U03 
Umie określić przydatność diagnostyczną badania 

laboratoryjnego.  
K_U09 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U08 

P_U04 Potrafi badać kał na obecność jaj i cyst pasożytów. K_U20 M2_U04 

P_U05 Potrafi uzyskiwać wyniki badań w diagnostyce parazytoz.  K_U22 M2_U04 

K_K01 
Potrafi pracować w grupie w rozwiązywaniu problemów 

diagnostycznych. 
K_K02 

M2_K04 

M2_K06 

 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy 

słuchacza 

 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 słuchacza   

przygotowanie do ćwiczeń  10 x 1 h 10 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5 h 5 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  45 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  30 h 1 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
30 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 

P_W02 

P_U01 

P_U02 

P_U03 

Obserwacja pracy słuchacza w trakcie zajęć,  

ocena umiejętności prowadzenia dyskusji w trakcie 

zajęć. 

 

P_U04 

P_U05 
Ocena zdolności słuchacza do samodzielnej pracy.  

P_W02 

K_K01 

Ocena zdolności słuchacza do współpracy  

w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych. 
Sprawdzian praktyczny. 

Data 

opracowania 

programu 

27.11.2012 Program opracowała prof. dr hab. Anna C. Majewska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

z zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Patofizjologia 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
PMK_05 

Punkty 

ECTS 
4 

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 

I 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

30 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

30 

Obszar 

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

Warunki 

wstępne 

Słuchacz studium 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 

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 obejmują zakres patofizjologii szczegółowej, dotyczącej 

poszczególnych układów organizmu . 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Podstawą zaliczenia jest wynik egzaminu testowego. W trakcie zajęć seminaryjnych 

studenci odpowiadają na pytania z zakresu tematyki poszczególnych zajęć przedstawionej 

na stronie internetowej Katedry. Zasadą kowersatorium jest prowadzenie dyskusji ze 

studentami na wybrane, najistotniejsze dla studenta analityki medycznej zagadnienia 

dotyczące procesów wchłaniania i wydalania oraz zaburzeń homeostazy 

wewnątrzustrojowej.   

Słuchacze studium, którzy mają ambicję uzyskania wyższej oceny niż zaproponowana na 

podstawie  wyniku testu, oraz ci którzy nie uzyskali wystarczającej ilości punków 

niezbędnych do zaliczenia przedmiotu 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_W02 

M2_W03 

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 



 

37 

 

P_U01 
Potrafi przekazywać informację o wyniku bez ingerencji  

w kompetencje lekarza. 
K_U02 M2_U01 

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 10 x 3h 30 h 

udział w seminariach  10 x 3h 30 h 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 x 1h 5 h 

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do seminariów  10 x 1,5 h 15 h 

przygotowanie do egzaminu  5 x 6 h 30 h 

Łączny nakład pracy studenta  110 h 
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Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  
65 h 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
45 h 2 

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. 

Obserwacja pracy studenta i ocena zdolności do 

samodzielnej pracy. 

Egzamin testowy bądź ustny. 

Data 

opracowania 

programu 

10.11.2012 Program opracował Prof.dr hab.n.med. Marek Simon 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Statystyka 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

PMK_06 
Punkty 

ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Toksykologii 

Pracownia Matematyki 

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

służbowego)                  

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

tel. 61 847 20 81 wew. 138 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

I 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

5 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

- 

Obszar 

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

Warunki 

wstępne 
Znajomość podstaw matematyki. 

Cel kształcenia 
Poznanie reguł opracowania statystycznego danych. Formułowanie oraz testowanie 

hipotez statystycznych. Zasady wnioskowania statystycznego. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

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 

Wykład prowadzony z wykorzystaniem  prezentacji multimedialnych. Próba 

samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemu. Wyciąganie wniosków na 

podstawie uzyskanych wyników. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

 

Literatura 

podstawowa 

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 

Stanisz A. – Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach  

z medycyny – tom 1 Statystyki podstawowe – StatSoft , Kraków 2006 

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 

słuchacza 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 5 x 1h 5h 

   

Samodzielna praca słuchacza   

Łączny nakład pracy słuchacza 
 

5h 

mailto:alem@icp.net.pl
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Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  5 h 1 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
  

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 

P_U01 

P_K01 

Obserwacja pracy w trakcie zajęć. 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 

 

Data 

opracowania 

programu 

26.11.2012 Program opracował mgr Antoni Lemańczyk 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Statystyka medyczna 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
PMK_07 

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 10 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

I 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

10 

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 planowania badania. 

Poznanie statystycznych podstaw walidacji metod analitycznych i analizy wyników badań 

laboratoryjnych.  

Nabycie umiejętności statystycznej oceny badania diagnostycznego. 

Zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych badań 

Gotowość do uczenia się przez całe życie 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia  

Planowanie badania. 

Statystyki opisowe stosowane w walidacji metod analitycznych 

Ocena testu diagnostycznego (czułość, swoistość, wartości predykcyjne) 

Testy statystyczne dla dwóch i więcej prób. 

Analiza korelacji i regresji liniowej.  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Ćwiczenia praktyczne przy komputerze, analiza przykładowych danych 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczony sprawdzian praktyczny przy użyciu komputera 

Obecność na wszystkich zajęciach kontrolowanych 

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 

Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych:  pod red. Piotra Konieczki 

i Jacka  Namieśnika, WNT Warszawa 2007. 

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_W02 Zna elementy diagnostycznej charakterystyki badania K_W42 M2_W03 
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(czułość i swoistość diagnostyczną, wartości predykcyjne 

i wskaźniki prawdopodobieństw, zasady doboru wartości 

odcięcia, itd.). 

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 Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. K_K06 M2_K01 

 

 

Bilans nakładu 

pracy 

słuchacza 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w ćwiczeniach  2 x 5 h 10 h 

   

Samodzielna praca słuchacza   

przygotowanie do ćwiczeń  5 x 2 h 10 h 

przygotowanie do kolokwiów   2 x 3 h 6 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  26 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  10 h 1 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym  
20 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 Obserwacja pracy studenta podczas zajęć. Zaliczenie praktyczne przy komputerze. 

P_W02 Obserwacja pracy studenta podczas zajęć. Zaliczenie praktyczne przy komputerze. 

P_U01 Obserwacja pracy studenta podczas zajęć. Zaliczenie praktyczne przy komputerze. 

P_U02 Obserwacja pracy studenta podczas zajęć. Zaliczenie praktyczne przy komputerze. 

P_K01 Obserwacja pracy studenta podczas zajęć. Zaliczenie praktyczne przy komputerze. 

Data 

opracowania 

programu 

30.11.2012 Program opracował dr Agnieszka Wiesiołowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rok 

II semestr 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Biologia molekularna 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

PMK_14 
Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład Chemii 

Klinicznej i Diagnostyki 

Molekularnej 

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

służbowego)                  

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

tel. 61 869 15 49 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

II 
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 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, 

mailto:blazejr@ump.edu.pl
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programowanej śmierci komórki - mechanizm i drogi indukcji; roli i znaczenia klinicznego 

mutacji genów cyklin, cdk, inhibitorów i aktywatorów w procesie nowotworowym 

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 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Pokazy multimedialne i prezentacje. 

Ćwiczenia/ 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ocenianie ciągłe w trakcie wykonywania ćwiczeń. 

Sprawdzanie zdolności do samodzielnego wykonywania ćwiczeń. 

Kolokwium końcowe testowe. 

Literatura 

podstawowa 

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

Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2011, wyd.3 

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

Wydawnictwo Czelej. Lublin 2006, wydanie 1. 

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

Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań 2008.  

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

studentów kierunku analityka medyczna. Wydawnictwo Uczelniane AMiKM w Poznaniu, 

Poznań 2002. 

Literatura 

uzupełniająca 

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

McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 

2011, wydanie 3. 

Ciechanowicz A., Kokot F. (red.) Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych. 

PZWL, Warszawa 2009. 

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, 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_W04 Rozumie molekularne podłoże polimorfizmu genetycznego K_W34 M2_W03 

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


 

47 

 

i metody jego badania oraz związek z zachorowalnością  

i efektywnością leczenia. 

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 5 x 2 h 10 h 

udział w ćwiczeniach 5 x 4 h 20 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 5 x 3 h 15 h 

przygotowanie do kolokwium  1 x 12 h 12 h 

Łączny nakład pracy studenta  57 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  
35 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 
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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. 

Egzamin testowy. 

P_U01 – P_U06 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy i do 

pracy w zespole. 

Ocena zrozumienia zajęć. 

Ocena cząstkowa. 

 

P_K01 – P_K03 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.  

Data 

opracowania 

programu 

10 stycznia 2013 Program opracował Dr hab. Błażej Rubiś 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów 
studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 
modułu 

Chemia kliniczna 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
PMK_21 

Punkty 

ECTS 
4 

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 
II 

Forma 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 
Umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym w zakresie podstawowym. 

Cel kształcenia 
Zapoznanie się z metodami chemicznymi stosowanymi w diagnostyce biochemicznej  

w celu oceny organizmu człowieka w stanie zdrowia i choroby oraz jej dokumentacji. 

Treści 

programowe 

Wykład 
Materiał biologiczny. 
Podstawowe techniki i metody używane w diagnostyce laboratoryjnej. 
Metody immunochemiczne. 
Badania laboratoryjne we współczesnej praktyce medycznej –strategie. 
Czynniki zapalne, peptydy natriuretyczne. 
ACR  Albumin-creatinin ratio marker nefropatii cukrzycowej i ryzyka choroby sercowo-

naczyniowej. 
Badania biochemiczne i analityczne w pediatrii. 
Diagnostyka chorób lizosomalnych. 
Ćwiczenia  
Kontrola badań laboratoryjnych. Zastosowanie metod elektroforetycznych w chemii 

klinicznej. Zastosowanie metod immunochemicznych w chemii klinicznej. Rola i znaczenie 

diagnostyczne białek osocza, metody oznaczania stężeń oraz techniki ich identyfikacji. Rola 

i znaczenie diagnostyczne oznaczenia bilirubiny oraz żelaza w ustroju, metody oznaczania i 

interpretacja. Ocena laboratoryjna zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Ocena 

laboratoryjna zaburzeń gospodarki lipidowej. Poszerzony panel badań laboratoryjnych 

gospodarki lipidowej. Metody oznaczania markerów zawału mięśnia sercowego. 

Formy 

i metody 

dydaktyczne 

Wykłady – prezentacje multimedialne.   
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 egzaminu praktycznego. 
Pozytywna ocena z testowego egzaminu końcowego. 

Literatura 

podstawowa 
 

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

klinicznej. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2010 

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

Wybrane zagadnienia z biochemii klinicznej i chemii klinicznej. Skrypt do ćwiczeń dla 

studentów kierunku analityka medyczna pod redakcją M. Rybczyńskiej. Akademia 

Medyczna, Poznań 2004 

mailto:mrybczyn@ump.edu.pl
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Literatura 

uzupełniająca 

 

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

2000 

Tomaszewski. J.: Diagnostyka Laboratoryjna. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL 

Warszawa 2001 

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

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

Company 2006 

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,  

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 

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 pojęcie metody definitywnej, referencyjnej 

 i wpływ 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 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_W08 

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_W09 
Zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej  

w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy 

specjalistyczne. 
K_W21 M2_W03 

P_W10 

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_W11 
Zna teoretyczne i praktyczne aspekty prób czynnościowych 

 i metod oznaczeń biochemicznych oraz ich znaczenie dla 
K_W24 

M2_W03 
M2_W07 
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rozpoznawania, diagnostyki różnicowej, monitorowania 

przebiegu choroby i oceny efektów leczenia w różnych 

stanach klinicznych. 

P_W12 
Zna statystyczne podstawy walidacji metod analitycznych 

 i analizy wyników badań laboratoryjnych, metody 

opracowania wyników i oceny ich wartości diagnostycznej. 
K_W40 

M2_W03 

 

 

 

P_W13 
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 (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 chemii klinicznej. 
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 

Potrafi posługiwać się zautomatyzowaną aparaturą 

pomiarową (i pomocniczym sprzętem laboratoryjnym), 

stosowaną we współczesnej laboratoryjnej diagnostyce 

medycznej. 

K_U10 
M2_U02 
M2_U10 

P_U06 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych 

badań biochemicznych (w tym: bilirubiny i jej frakcji, 

białka całkowitego, proteinogramu, immunoglobulin  

i białek specyficznych, w tym białek ostrej fazy oraz 

markerów niedokrwienia i martwicy mięśnia sercowego, 

wskaźników zasobów żelaza, węglowodanów i lipidów). 

K_U13 
 

M2_U01 
M2_U02 
M2_U05 
M2_U06 
M2_U07 
M2_U08 

P_U07 
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 

 

 

 
Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 
7 x 2h 
1 x 1h 

15 h 

udział w ćwiczeniach  6 x 5h 30 h 

Samodzielna praca słuchacza   

przygotowanie do ćwiczeń  6 x 5h 30 h 

przygotowanie do egzaminu 1 x 20h 20 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  95 h 

Wskaźniki 
 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 
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ilościowe Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  45h 2 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
60h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W13 
Sprawdzenie wiedzy przed każdym 

ćwiczeniem, sprawdzenie opracowania 
protokołu z każdego ćwiczenia. 

Kolokwium cząstkowe na każdym 

ćwiczeniu. 
Egzamin pisemny zaliczający przedmiot. 

P-U01-P_U07 

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_K02 
Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy. 
Zaliczenie praktyczne każdego ćwiczenia. 
Egzamin praktyczny. 

Data 

opracowania 

programu 
27.11.2012 Program opracował Dr n. farm. Ewa Totoń 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Immunologia  

i immunopatologia 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

PMK_17 
Punkty 

ECTS 
3 

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 

II 
Forma 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 
Znajomość biochemii i fizjologii. 

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  

Ocena jakościowa reakcji antygen- przeciwciało, ocena ilościowa reakcji antygen – 

przeciwciało, ocena immunofenotypu komórek, ocena czynnościowa komórek układu 

odpornościowego, metody immunomorfologiczne, metody molekularne  

w immunodiagnostyce, choroby narządowo-swoiste, immunopatologia nerek,  

immunohematologia, niedobory odporności,  zagadnienia alergii, immunologia 

przeszczepów, immunologia nowotworów. 

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  

i  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 końcowego. 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. 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. 

Immunologia kliniczna. Red. M. Kowalski, Mediton, 2000. 

Literatura 

uzupełniająca 

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

Żeromskiego  

Elsevier Urban&Partner 2006 
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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 

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_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 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 

słuchacza 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 5 x 3 h 15 h 

udział w ćwiczeniach  6 x 5 h 30 h 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 6x1 h 6 h 

   

Samodzielna praca słuchacza   
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przygotowanie do ćwiczeń  6 x 3 h 18 h 

przygotowanie do egzaminu  2 x 10 h 20 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  89 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  51 h 2 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
48 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W08 

P_U01-P_U03 

Ocena stopnia przygotowania w trakcje 

ćwiczeń. 
Egzamin końcowy. 

Data 

opracowania 

programu 

3.12.2012 Program opracował Prof. dr hab. Jan Sikora 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Mikrobiologia 

 i wirusologia 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
PMK_22 

Punkty 

ECTS 
5 

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 

II 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

12  

ćwiczenia 

48  

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, immunologii, 

epidemiologii, biochemii, chemii. 

Cel kształcenia 

Celem kształcenia w ramach przedmiotu Mikrobiologia i wirusologia 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. 

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).  

2. 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). 

3. Genetyka bakterii (genom bakterii, mutacje; dziedziczenie pozachromosomowe, 

plazmidy; ruchome elementy genetyczne bakterii, mechanizmy transferu informacji 

genetycznej wertykalnej i horyzontalnej). Bakteriofagi. Badania mutagennego  

i karcynogennego działania leków (test Amesa).  

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). Oporność drobnoustrojów na 

antybiotyki a antybiotykoterapia (oporność kliniczna, farmakologiczna, 

mikrobiologiczna; racjonalna antybiotykoterapia zakażeń bakteryjnych; problemy 

współczesnej antybiotykoterapii; patogeny alarmowe ze względu na 

antybiotykooporność). 
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2. 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. 

III. Mikrobiologia szczegółowa 

1. Klasyfikacja i chorobotwórczość wybranych bakterii.  

2. Klasyfikacja i chorobotwórczość wybranych grzybów (właściwości grzybów; cytologia 

komórki; rozmnażanie). 

3. Klasyfikacja i chorobotwórczość wybranych wirusów (wirusy DNA i RNA; podstawowe 

struktury wirusów, replikacja wirusów, mechanizmy wnikania do komórek gospodarza, 

wybrane wirusy chorobotwórcze dla ludzi. 

4. Priony i choroby przez nie powodowane. 

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:  

1. Sprawy organizacyjne. Bezpieczeństwo pracy w klinicznym laboratorium 

mikrobiologicznym. 
Budowa komórki bakteryjnej, podstawowe i specjalistyczne metody barwienia. 

Zasady hodowli drobnoustrojów, pożywki bakteriologiczne, techniki posiewu. 
Morfologia kolonii, typy wzrostu na  pożywkach płynnych. 

Fizjologia i metabolizm bakterii.  

Hodowlane i pozahodowlane metody identyfikacji bakterii (testy biochemiczne 

 i fizjologiczne, wykrywanie antygenów, ocena poziomu przeciwciał: testy 

lateksowe, immunoenzymatyczne, metody genetyczne). 

Sterylizacja – metody, metody kontroli. 

Dezynfekcja i antyseptyka, mikrobiologiczne metody oceny środków 

dezynfekcyjnych i antyseptycznych. 

2. Jakościowe metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki. 

Ilościowe metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki. 
Mikrobiologiczne metody oznaczania poziomu antybiotyków i chemioterapeutyków w 

płynach ustrojowych. 

Mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki – metody fenotypowe ; wykrywanie 

genów oporności  
3. Podstawy diagnostyki ziarniaków Gram-dodatnich tlenowych i ziarenkowców 

beztlenowych (gronkowce, paciorkowce,  enterokoki; rodzajów: Peptostreptococcus, 

Peptococcus, Veillonella). 

4. Podstawy diagnostyki pałeczek Gram-ujemnych tlenowych i beztlenowych, 

laseczek beztlenowych (Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, beztlenowe 

pałeczki nieprztrwalnikujace, laseczki przetrwalnikujące). 

5. Podstawy diagnostyki Neisseria spp. i Haemophilus spp., Listeria spp., 

Corynebacterium spp. i wybranych bakterii spiralnych 

Diagnostyka Chlamydii, Mykoplazm, Ureoplazm.  

6. Podstawy diagnostyki grzybów drożdżopodobnych i strzępkowych. 
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Organizacja laboratoriów mikrobiologicznych. Zasady wewnątrzlaboratoryjnej i 

zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości i jej dokumentacja. 
7. Diagnostyka zakażeń układu moczowo-płciowego. 

8. Diagnostyka zakażeń układu oddechowego i pokarmowego. 

9. Diagnostyka zakażeń układu nerwowego, zakażeń krwi, zakażeń odcewnikowych. 

10. Kolokwium zaliczeniowe – ocena wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykłady (prezentacje komputerowe w programie Power Point ilustrujące omawiane 

zagadnienie), 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 

Zaliczenie cząstkowe i końcowe 

Formą oceny ćwiczeń z Mikrobiologii i wirusologii są cząstkowe kolokwia pisemne z partii 

materiału obejmującej 1-2 spotkania. Studenci otrzymują zaliczenie po uzyskaniu średniej z 

ocen sprawdzianów cząstkowych minimum 3,0 (sprawdzianów cząstkowych w formie testu, 

uzupełniania i przyporządkowania odpowiedzi).  

Ocena końcowa z ćwiczeń jest brana pod uwagę przy egzaminie. 

Naliczanie punktów przebiegać będzie zgodnie z załączoną tabelą:  

Ocena z ćwiczeń Liczba punktów 

3,0 10 

3,5 15 

4,0 20 

4,5 25 

5,0 30 

Studenci, którzy będą nieobecni na dwóch zajęciach lub nie uzyskają zaliczenia z dwóch 

ćwiczeń nie otrzymują zaliczenia z Mikrobiologii i wirusologii. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń.  

Egzamin z przedmiotu – pisemny, obejmować będzie pytania w formie testu, uzupełniania  

i przyporządkowania odpowiedzi. Na wynik egzaminu składać się będą punkty z ćwiczeń 

(10-30 pkt.) oraz wynik egzaminu pisemnego (0-70 pkt.). Zaliczenie egzaminu z oceną 3,0 

nastąpi w momencie uzyskania przynajmniej 65 pkt. Zastosowana będzie następująca skala 

punktów i ocen: 65-71 pkt. – ocena 3,0 

72-78 pkt. – ocena 3,5 
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79-85 pkt. -  ocena 4,0 

86-92 pkt. – ocena 4,5 

93-100 pkt. – ocena 5,0 

Literatura 

podstawowa 

 

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

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

wyd. 1 

Materiały opracowane w Katedrze 

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 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 

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 wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ 

czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku (w 

tym, konieczność powtórzenia badania). 

K_U01 M2_U01 

P_U02 
Potrafi przekazywać informację o wyniku bez 

ingerencji w kompetencje lekarza. 
K_U02 M2_U02 

P_U03 
Potrafi przeszkolić pacjenta przed pobraniem materiału 

do badań. 
K_U03 M2_U03 

P_U04 

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_U05 
Potrafi prowadzić i dokumentować wewnątrzlaboratoryjną  

i zewnątrz laboratoryjną kontrolę jakości. 
K_U34 M2_U34 

 

Bilans nakładu 

pracy 

słuchacza 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 4x 3 h 12 h 

udział w ćwiczeniach  

1 x 6 h 

6 x 5 h 

3 x 4 h 

48 h 
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Samodzielna praca słuchacza   

przygotowanie do ćwiczeń  10 x 3 h 30 h 

przygotowanie do kolokwiów   9 x 3 h 27 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 20 h 20 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  137 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 2 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
78 h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń. 

Odpowiedź ustna. 

Kolokwium pisemne. 

Egzamin teoretyczny. 

P_W02 
Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń. 

Obserwacja pracy studenta. 

Odpowiedź ustna. 

Kolokwium pisemne. 

Egzamin praktyczny. 

Egzamin teoretyczny. 

P_W03 Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń. 
Kolokwium pisemne. 

Egzamin teoretyczny. 

P_U01 
Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń. 

Obserwacja pracy studenta. 

Odpowiedź ustna. 

Kolokwium pisemne. 

Egzamin praktyczny. 

P_U02 
Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń. 

Obserwacja pracy studenta. 

Odpowiedź ustna. 

Kolokwium pisemne. 

Egzamin praktyczny. 

P_U03 
Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń. 

Obserwacja pracy studenta. 

Odpowiedź ustna. 

Kolokwium pisemne. 

Egzamin praktyczny. 

P_U04 

Ocena przygotowania studenta do ćwiczeń. 

Weryfikacja realizacji zadań i ukierunkowanie 

pracy studenta. 

Obserwacja pracy studenta. 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 

Odpowiedź ustna. 

Kolokwium pisemne. 

Egzamin praktyczny. 

Egzamin teoretyczny. 

P_U05 

Weryfikacja realizacji zadań i ukierunkowanie 

pracy studenta. 

Obserwacja pracy studenta. 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 

Odpowiedź ustna. 

Kolokwium pisemne. 

Egzamin praktyczny. 

Egzamin teoretyczny. 

Data 

opracowania 

programu 

 Program opracował 
dr Helena Kukuła 

dr hab. Marzena Gajęcka 
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    Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów Studia podyplomowe  niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Organizacja i zarządzanie 

 w medycznym 

laboratorium 

diagnostycznym 

Kod przedmiotu/ 

modułu 
PMK_12 

Punkty 

ECTS 
2 

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 

II 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

10 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

10 

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: 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 

Naskalski J. W. (red.) Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych, druga polska 

edycja z aneksem Klasyfikacja badań laboratoryjnych. Vesalius, Kraków 1999. 

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


64 

 

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 wykładach 5 x 2 h 10 h 

udział w seminariach  5 x 2 h 10 h 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 x 1 h  5 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  40 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  
15 h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 
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 

26.11.2012 Program opracował dr n.biol.Anna Thielemann 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 
modułu 

Patomorfologia 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
PMK_18 

Punkty 

ECTS 
3 

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. 61 885 08 10 
Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 
II 

Forma 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 
Znajomość podstaw anatomii  i histologii. 

Cel kształcenia 
Zdobycie wiedzy dotyczącej patologii nowotworów. Zdobycie wiedzy dotyczącej metod  

histochemicznych i immunohistochemicznych, FISH oraz CISH. Rola cytologii  

w diagnostyce nowotworów. 

Treści 

programowe  

Wykłady  
Patologia ogólna – podstawowe pojęcia. Zaburzenia w krążeniu. Zmiany wsteczne  

i postępowe. Wprowadzenie do patologii nowotworów. Nowotwory-podział,definicja. 

Nowotwory gruczołu piersiowego i narządów  płciowych kobiety-objawy, epidemiologia 

 i diagnostyka. Patologia układu moczowego, prostaty, jądra i płuc – objawy, epidemiologia  

i  diagnostyka. Objawy, epidemiologia i diagnostyka raka jelita grubego 

 i czerniaka. Nowotwory tkanek miękkich. Nowotwory układu chłonnego. Nowotwory 

układu pokarmowego i tarczycy – objawy, epidemiologia i  diagnostyka. 
Ćwiczenia  
Zabezpieczenie i opracowanie materiału diagnostycznego w histopatologii i cytologii. Rola 

metod histochemicznych i immunohistochemicznych w diagnostyce nowotworów. 

Podstawowe barwienia histochemiczne preparatów parafinowych. Rodzina receptora 

EGFR. Metoda FISH i CISH w diagnostyce nowotworów. Barwienie receptorów  Er i PgR. 

Rola cytologii ginekologicznej w diagnostyce raka szyjki macicy. Nowotwory gruczołu 

piersiowego i narządów  płciowych kobiety. Etiologia, patogeneza, diagnostyka i leczenie 

niektórych nowotworów. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa-wykonanie preparatu 

 i 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 

Prezentacje 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 pisemny. 

Literatura 

podstawowa 

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

 Elasevier Urban & Partner Wrocław 2005 

„Patologia słowo o chorobie” Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała; Kraków 2008 

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

mailto:amars@ump.edu.pl
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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_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 

słuchacza 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 15x 1 h 15 h 

udział w ćwiczeniach  10 x 3 h 30 h 

   

Samodzielna praca słuchacza   

przygotowanie do ćwiczeń  10 x 1 h 10 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 10 h 10 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  65 h 

 
Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  45 h 2 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
40 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 pisemny. 

Data 

opracowania 

programu 
6.12.2012 Program opracował dr Violetta Filas 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Diagnostyka izotopowa 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

PMK_09 
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 

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 

Umiejętność pracy laboratoryjnej i obsługi podstawowej aparatury laboratoryjnej. 

Wiedza z zakresu biofizyki i chemii fizycznej. 

Cel kształcenia 

Zapoznanie słuchaczy z możliwościami zastosowania izotopów promieniotwórczych  

w medycynie nuklearnej oraz diagnostyce In vitro a także z podstawami działania  

i wykorzystania w diagnostyce aparatury pomiarowej i dozymetrycznej promieniowania 

jądrowego.  

Poznanie skutków oddziaływania promieniowania jonizującego na organizm oraz  

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 

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 

słuchacza 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 5 x 2 h 10 h 

udział w ćwiczeniach  4 x 5 h 20 h 

   

Samodzielna praca słuchacza   

przygotowanie do ćwiczeń  5 x 2 h 10 h 
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przygotowanie do kolokwiów   1 x 5 h 5 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 10 h 10 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  55 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  30 h 1 

Nakład pracy słuchacza 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 

28.11.2012. Program opracował Anna Paszel-Jaworska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Farmakologia 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
PMK_02 

Punkty 

ECTS 
2 

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 52 

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 patofizjologii, biochemii, mikrobiologii. 

Cel kształcenia 

Poznanie podstawowych grup leków, z uwzględnieniem działań ubocznych leków, 

szczególnie w aspekcie ich wpływu na ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, 

oddechowy, 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: 

-  farmakoterapia nadciśnienia tętniczego, grupy leków z przykładami preparatów, działanie 

    farmakologiczne, działania niepożądane 

-  farmakoterapia niewydolności serca, działanie farmakologiczne, przykłady preparatów, 

    działania niepożądane glikozydów, 

-  farmakoterapia choroby niedokrwiennej serca – 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 oraz niesteroidowe leki p-zapalne (NLPZ)  

Leki uspokajające i nasenne oraz anksjolityczne (p-lękowe) 

Leki przeciwdepresyjne 

mailto:farmakologia@ump.edu.pl
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leki przeciwpsychotyczne 

Leki działające na układ oddechowy  

-  leki przeciwkaszlowe 

-  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 wpływające na procesy krzepnięcia krwi 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Nauczyciel omawia najważniejsze leki w danej grupie, które słuchacz powinien znać oraz 

przygotowuje dla studentów kompendium podstawowej obowiązującej wiedzy w danym 

temacie. 

Prezentacje z wykorzystaniem multimedialnych środków przekazu.     

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ocenianie odpowiedzi ustnych. 

Kolokwium zaliczeniowe testowe -  30 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 
Kompendium farmakologii, pod red. W. Jańca, PZWL Warszawa 2008. 

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  

ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, pokarmowy, 

krwiotwórczy i moczowy; posiadać wiedzę o polekowych 

chorobach układu pokarmowego, nerwowego 

i krwiotwórczego. 

K_W01 
M2_W01 

M2_W02 

P_W02 
Posiadać wiedzę na temat wpływu leków na wyniki analiz 

diagnostycznych. 

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. 

P_U03 
Potrafi ocenić wyniki analiz diagnostycznych u chorych 

poddanych farmakoterapii. 

P_K01 

Potrafi wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ 

czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku badania 

laboratoryjnego (w tym konieczność powtórzenia badania). 

K_K01 M2_K01 

 

Bilans nakładu 

pracy 

słuchacza 

  Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 10 x 1 h 10 h 

udział w ćwiczeniach  20 x 1 h 20 h 
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Samodzielna praca słuchacza   

przygotowanie do ćwiczeń  20 x 2 h 40 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5 h 5 h 

przygotowanie do egzaminu   10 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  85 h 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  30 h 1 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
60 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W1- P_W02 

P_U01-P_U03 

P_K01 
Odpowiedzi ustne w trakcie ćwiczeń. 

Kolokwium zaliczeniowe teoretyczne 

testowe. 

Data 

opracowania 

programu 

11.11.2012 Program opracował dr farm. Danuta Cenajek-Musiał 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów 
studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Genetyka medyczna 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
PMK_16 

Punkty 

ECTS 
2 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Genetyki Medycznej 

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, email, nr tel. 

służbowego)                  

Prof. dr hab. 

Anna Latos-Bieleńska 
email: alatos@ump.edu.pl 

tel. 61 854 73 45 
Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

15 

ćwiczenia 

10 

seminaria 

5 

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 genetyki klinicznej oraz współczesnej 

cytogenetyki i diagnostyki molekularnej oraz nabycie podstawowych umiejętności  

w zakresie wykonywania badań cytogenetycznych i molekularnych oraz analiza wyników. 

Treści 

programowe  

Wykłady  

Podstawy dysmorfologii. Wrodzone wady rozwojowe. Cele i zasady poradnictwa 

genetycznego. Problemy psychologiczne i etyczne w genetyce. Zespoły mikrodelecyjne. 

Diagnostyka prenatalna i niepowodzenia rozrodu. Zespoły nowotworów dziedzicznych. 

Genetyczne przyczyny niepełnosprawności intelektualnej. 

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: Wykrywanie mutacji metodą - allelospecyficznej reakcji PCR 

(PCR-ASA) w DNA pacjentów z głuchotą dziedziczoną autosomalnie recesywnie. 

Seminaria 

Typy dziedziczenia jednogenowego. Zasady konstrukcji i analizy rodowodów. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Seminarium (prezentacje multimedialne) samodzielne rysowanie rodowodów i obliczanie 

ryzyka genetycznego w chorobach uwarunkowanych genetycznie, ćwiczenia: samodzielna 

praca studentów w laboratorium pod nadzorem asystenta prowadzącego ćwiczenia 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Egzamin końcowy – pisemny. 

 

Literatura 

podstawowa 

Konspekty dla studentów przygotowane przez osoby prowadzące zajęcia 

Analiza DNA teoria i praktyka. Pod redakcją Ryszarda Słomskiego, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego,  Poznań 2008. 

Bradley J.R., Johnson D.R. Pober B.R. Genetyka medyczna. Notatki z wykładów. Pod 

redakcją prof. dr hab. n. med. Tadeusza Mazurczaka 

mailto:alatos@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 
 Ma wiedzę na temat struktury i funkcji genów człowieka, 

mechanizmów dziedziczenia i zaburzeń genetycznych. 
K_W01 

M2_W01 

M2_W02 

P_W02 
Zna podstawowe techniki badawcze cytogenetyki i biologii 

molekularnej i ich zastosowanie w diagnostyce chorób nie-

infekcyjnych i infekcyjnych. 
K_W02 

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_U01 M2_U01 

P_K01 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  

z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. 
K_K01 M2_K01 

 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy 

słuchacza 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 3 x 5 h 15 h 

udział w ćwiczeniach  2 x 5 h 10 h 

udział w seminariach  1 x 5 h 5 h 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5x1 h 5 h 

   

Samodzielna praca słuchacza   

przygotowanie do ćwiczeń  2 x 1 h 2 h 

przygotowanie do seminariów  1 x 2 h 2 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 11 h 11 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  50 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  30 h 1 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
19 h 1 

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. 

P_K01 
Obserwacja pracy studenta w trakcie ćwiczeń, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy. 
Egzamin teoretyczny. 

Data 

opracowania 

programu 

5.12.2012 Program opracował 
Prof. dr hab. med. 

Anna Latos-Bieleńska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów Studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Ogólna analityka 

 i technika pobierania 

materiału 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

PMK_20 
Punkty 

ECTS 
5 

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. 61  854 90 33 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

30 

ćwiczenia 

30 

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 , 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. Badania 

morfologiczne krwi. Preparatyka oraz ocena rozmazu krwi obwodowej, oznaczanie 

retikulocytów 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 –  

Ocena aktywności studenta na  ćwiczeniach i poprawności wykonania badań. 

Forma zaliczenia przedmiotu: 

Egzamin końcowy pisemny lub ustny. 

mailto:diagnostyka@poczta.fm
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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, W-wa, 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 

przebiegu choroby i oceny efektów leczenia w różnych 

stanach klinicznych. 

K_W24 
M2_W03 

M2_W07 

P_W09 
Zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych  

i zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych  
K_W27 

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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i jakościowych laboratoryjnych parametrów 

koagulologicznych, ich znaczenie dla określania przyczyny 

lub ryzyka niedokrzepliwości i nadkrzepliwości oraz oceny 

efektywności leczenia. 

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 

P_K03 
Demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność 

fizyczną. 
K_K07 M2_U09 

 

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 
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Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  10 x 4 h 40 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 30 h 30 h 

Łączny nakład pracy studenta  130 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  60 h 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
70 h 3 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W11 

Sprawdzenie wiadomości przed każdym 

ćwiczeniem i w trakcie zajęć, sprawdzenie 

poprawności wykonania protokołu z każdych zajęć. 

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. 

P_K01-P_K03 
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć, ocena 

zdolności do samodzielnego wykonania ćwiczenia. 

Zaliczenie praktyczne każdego 

ćwiczenia. 

Data 

opracowania 

programu 

26.11.2012 Program opracował dr n.biol.Anna Thielemann 
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Wydział Farmaceutyczny 

Nazwa 

kierunku  
Analityka medyczna 

Poziom i forma 

studiów 
studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Praktyczna nauka zawodu 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

PMK_25 
Punkty 

ECTS 
4 

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. 61  854 90 33 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

60 

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. 

                                                                                                                                                    

Organizacja i zarządzanie czynnościami wykonywanymi w Pracowni Immunochemii,  

oznaczanie markerów nowotworowych przydatnych we wczesnej diagnostyce choroby 

nowotworowej, analiza przypadków. Diagnostyka laboratoryjna osteoporozy. 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 

hematologicznych, analiza przypadków. Organizacja i zarządzanie czynnościami 

wykonywanymi w Pracowni Hematologii. 

                                                                                                                                                                                                                              

mailto:diagnostyka@poczta.fm
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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.  

Zarządzanie czynnościami laboratoryjnymi w laboratorium mikrobiologicznym.  Standardy 

jakości w laboratorium mikrobiologicznym.                             

Systemy zarządzania jakością  w medycznym laboratorium diagnostycznym – sporządzanie  

i korzystanie z dokumentacji systemu jakości. Charakterystyka metod badawczych: czułość 

 i swoistość analityczna i kliniczna, źródła niepewności wyniku badania laboratoryjnego. 

Kontrola jakości wyników badań laboratoryjnych. Postępowanie przy sporządzaniu, 

zatwierdzaniu i wydawaniu  sprawozdań z badań.                                                                                                                                                                                                                                                  

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. Zapoznanie z  praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu jakości  

w medycznym laboratorium diagnostycznym. Monitorowanie kontroli jakości wyników 

badań.  

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Pozytywna ocenia odpowiedzi ustnych, aktywności na zajęciach i interpretacji wyników 

badań- na każdych zajęciach. 

Literatura 

podstawowa 

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 

K_W11 
M2_W03 

M2_W07 
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enzymów i substratów, kwasów nukleinowych) i ich 

zastosowanie w medycynie laboratoryjnej. 

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 
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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 

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 predykcyjne 

 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 
K_U08 

M2_U06 

M2_U13 
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decyzyjnych) oraz oceniać dynamikę zmian parametrów, 

laboratoryjnych. 

P_U09 
Umie określić przydatność diagnostyczną badania 

laboratoryjnego. 
K_U09 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U08 

P_U010 

Potrafi posługiwać się zautomatyzowaną aparaturą 

pomiarową stosowaną we współczesnej laboratoryjnej 

diagnostyce medycznej i pomocniczym sprzętem 

laboratoryjnym. 

K_U10 
M2_U02 

M2_U10 

P_ U011 

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_U013 

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, , hormonów, lipidów, enzymów ). 

K_U13 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U014 

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_U015 

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_U016 

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_U017 

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_U018 

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_U019 Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki ilościowych  K_U20 M2_U01 
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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. 

M2_U02 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U020 

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_U021 

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_U022 
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_U023 

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_U024 

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_U025 

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_U026 
Potrafi prowadzić i dokumentować wewnątrzlaboratoryjną  

i zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości. 
K_U34 

M2_U03 

M2_U05 

M2_U08 

P_U026 

Potrafi rozwiązywać problemy diagnostyczne w różnych 

dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem 

współczesnych źródeł informacji. 

K_U35 

M2_U04 

M2_U06 

M2_U07 

P_U027 
Potrafi posługiwać się systemem informatycznym  

w laboratorium. 
K_U36 

M2_U02 

M2_U06 

P_U028 

Potrafi przewidzieć wpływ przebiegu choroby  

i określonego postępowania na wyniki badań 

laboratoryjnych. 

K_U37 M2_U03 

P_U029 Ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej K_U41 M2_U15 
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dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. 

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 

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 12 x 5 h 60 h 

Samodzielna praca studenta   

przygotowanie do ćwiczeń 12 x 3 h 36 h 

Łączny nakład pracy studenta  96 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  
96 h 3 

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. 

P_U01-P_U029 

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. 

Data 

opracowania 

programu 

28.11.2012 Program opracował dr n.biol.Aleksandra Baszczuk 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
studia podyplomowe w 

zakresie analityki medycznej 

Poziom i 

forma studiów 
studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Propedeutyka medycyny 

klinicznej 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

PMK_10 
Punkty 

ECTS 
3 

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 

III 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

2 

ćwiczenia 

12 

seminaria 

6 

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  

Specyfika badania lekarskiego – miejsce badań laboratoryjnych. Problemy współpracy 

między oddziałem a laboratorium. 

Cukrzyca – obraz kliniczny, diagnostyka, kryteria wyrównania. 

Ćwiczenia  

Analiza przypadków klinicznych w zakresie: 

1. tematyki realizowanej na wykładach i seminariach; 

2. neurologii (kliniczna ocena stanu neurologicznego, najczęstsze zespoły objawów 

uszkodzenia układu nerwowego, obraz kliniczny wybranych chorób układu 

nerwowego, wykorzystywanie badań laboratoryjnych w diagnostyce i monitorowaniu 

chorób układu nerwowego); 

3. nefrologii (rodzaje leczenia nerkozastępczego, kwalifikacja do leczenia 

nerkozastępczego, badanie biochemiczne w różnicowaniu i monitorowaniu ostrej i 

przewlekłej niewydolności nerek, przewlekła niewydolność nerek, zakres norm badań 

laboratoryjnych u chorych dializowanych, różnice w pobieraniu u zabezpieczaniu 

materiału do badań laboratoryjnych u chorych dializowanych); 

4. anestezjologii i intensywnej terapii (sterowanie leczenia oddechem zastępczym, 

pułapki pułapek jonowych i nagłych zmian os molarności, biochemiczne elementy 

oceny stanu energetycznego pacjenta intensywnej terapii, mikroby w intensywnej 

terapii i ich rozpoznawanie); 

5. endokrynologii (najważniejsze oznaczenia, zakresy norm i ich interpretacja w związku 

z obrazem klinicznym) 

Seminaria 

Znaczenie hs CRP w diagnostyce schorzeń internistycznych. 

Choroby nerek – obraz kliniczny, badania dodatkowe. 

Choroby układu oddechowego – astma, POCHP – obraz kliniczny, badania dodatkowe. 

mailto:magaluczak@wp.pl
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Patogeneza i diagnostyka miażdżycy. 

Nadciśnienie tętnicze – przyczyny, obraz kliniczny, konieczne badania. 

Choroby układu krążenia – objawy podmiotowe i przedmiotowe, badania laboratoryjne, 

EKG, badania obrazowe. 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Zajęcia praktyczne  i omawianie przypadków klinicznych. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Zaliczenie podsumowujące w formie dyskusji wybranych przypadków chorobowych. 

 

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 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_W05 

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_W06 

Zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych  

w celu różnicowania stanów fizjologicznych  

i patologicznych w chorobach wewnętrznych. 

K_W41 M2_W03 

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 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim    

udział w wykładach 2 x 1 h 2 h 

udział w ćwiczeniach  6 x  2 h 12 h 
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udział w seminariach  3 x 2 h 6 h 

   

Samodzielna praca studenta    

przygotowanie do ćwiczeń  6 x 3 h 18 h 

przygotowanie do seminariów  3 x 3 h 9 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 15 h 15 h 

Łączny nakład pracy studenta  62 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  
27  h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W06 

P_U01-P_U03 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 

Ocena zdolności do oceny i analizowania wyników 

badań laboratoryjnych. 

Obserwacja bieżąca umiejętności teoretycznych. 

Zaliczenie. 

Data 

opracowania 

programu 

 Program opracował 
Prof. dr hab. Wanda Baer - 

Dubowska 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów 
studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Toksykologia 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
PMK_19 

Punkty 

ECTS 
3 

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. 61 847 20 81 w.144 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III 
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 

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, karboksyhemoglobinotwórcze, 

metale) 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. 

Losy trucizn w ustroju: wchłanianie, rozmieszczenie, wiązanie z białkami, bariery 

ustrojowe, wydalanie. 

Losy trucizn w ustroju: biotransformacja. 

Mechanizmy toksycznego działania ksenobiotyków: działanie bezpośrednie, fizjologiczne, 

farmakologiczne, biochemiczne, odległe /mutagenne, teratogenne, kancerogenne/. 

Podstawy leczenia zatruć. 

Trucizny pochodzenia naturalnego roślinnego i zwierzęcego. 

Biochemiczne mechanizmy toksyczności - wybrane przykłady. 

Trucizny wywołujące niepożądane efekty biochemiczne: synteza letalna, interakcje ze 

specyficznymi receptorami białkowymi (działanie karboksyhemoglobinotwórcze, 

methemoglobinotwórcze, hamowanie oksydazy cytochromowej). 
Trucizny o działaniu narządowym (uszkodzenia wątroby, nerek, płuc, serca, układu 

nerwowego). 

Trucizny o działaniu wielonarządowym. 

Ćwiczenia  

Wykrywanie leków i narkotyków w materiale biologicznym. 

mailto:bzielin@ump.edu.pl


96 

 

Oznaczanie leków i ich metabolitów w materiale biologicznym. 

Diagnostyka zatruć alkoholami. Oznaczanie metanolu, etanolu. 

Diagnostyka zatruć związkami fosforoorganicznymi i karbaminianami. 

Diagnostyka zatruć tlenkiem węgla i związkami methemoglobino twórczymi. 

Diagnostyka zatruć rozpuszczalnikami organicznymi w oparciu o oznaczanie metabolitów. 

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 6 bloków tematycznych.  

Po zakończeniu zadania student przygotowuje protokół z wykonanej analizy i ustnie zalicza 

materiał teoretyczny związany z dana analizą. 

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.  

Forma egzaminu końcowego: test 

Literatura 

podstawowa 

Seńczuk W. (red.) Toksykologia współczesna, PZWL, 2005,2012 

Skrypt do ćwiczeń z toksykologii dla studentów IV roku WF i OAM, AM Poznań 

 Pach J.(red.) Zarys toksykologii klinicznej, WUJ, 2009 

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 

Wybrane pozycje źródłowe. 

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_W07 

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 
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P_U02 

 

Potrafi prawidłowo stosować metody analityczne  

w diagnostyce toksykologicznej. 
K_U07 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U11 

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 
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  7 x 4 h   

1 x 2 h 
30 h 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2 x 1 h 2 h 

   

Samodzielna praca słuchacza   

przygotowanie do ćwiczeń  5 x 4 h 20 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 30 h 30 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  95 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  45 h 2 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym 
50 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01 -P_W05  Egzamin końcowy teoretyczny. 

P_U01- P_U04 

Obserwacja studenta podczas zajęć, ocena 

umiejętności analitycznych i prawidłowego 

wykonania analizy oraz interpretacji uzyskanych 

wyników. 

Ustne zaliczenie kolejnych ćwiczeń, 

ocena protokołu. 

Egzamin praktyczny. 

P_K01- P_K03 
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć 

praktycznych. 
 

Data 

opracowania 

programu 

27.11.2012r. Program opracował Prof. dr hab. Barbara Zielińska - Psuja 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II rok 

IV semestr 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Diagnostyka 

laboratoryjna 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

PMK_15 
Punkty 

ECTS 
5 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Zakład 

Diagnostyki Laboratoryjnej 

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

służbowego)                  

Dr hab Ewa Wysocka  
email: ewysocka@ump.edu.pl                     

tel. 61 854 90 33 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

IV 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

30 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

50 

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. 

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, żołtaczki hemolitycznej i zaporowej, wirusowego zapalenia 

wątroby, zaburzeń przemiany węglowodanowej oraz chorób nowotworowych 

 i endokrynologii. 

Seminaria  

Podstawowe techniki i metody stosowane w diagnostyce laboratoryjnej. Czynniki ryzyka 

miażdżycy, diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób sercowo-naczyniowych, choroby 

niedokrwiennej serca, zawału serca. Diagnostyka laboratoryjna chorób nerek i dróg 

moczowych. Powikłania cukrzycy, testy laboratoryjne w diagnozowaniu i monitorowaniu 

cukrzycy. Testy laboratoryjne w diagnostyce górnego i dolnego odcinka przewodu 

pokarmowego, wątroby i trzustki, próby czynnościowe. Wartość użytkowa oznaczania 

markerów w diagnostyce, monitorowaniu i prognozowaniu choroby nowotworowej. 

Wartość badań laboratoryjnych w diagnozowaniu, monitorowaniu i prognozowaniu 

wybranych chorób układu dokrewnego. Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób 

metabolicznych. Diagnostyka laboratoryjna wybranych schorzeń układu krzepnięcia.  

Formy  

i metody 

dydaktyczne 

Wykłady – różne formy prezentacji z wykorzystaniem wizualizera i rzutnika pisma.   

Seminaria – prezentacje multimedialne, przedstawianie przypadków klinicznych do 

interpretacji, dyskusja. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Wykłady – uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. 

Seminaria – czynny udział we wszystkich seminariach i uzyskanie pozytywnej oceny  

z egzaminu końcowego. 

Literatura 

podstawowa 

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. 

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. 

mailto:ewysocka@ump.edu.pl
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Literatura 

uzupełniająca 

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

2000 

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

ElsevierUrban&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 
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P_W12 

Zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych  

w celu różnicowania stanów fizjologicznych  

i patologicznych. 

K_W41 M2_W03 

P_W13 
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 student 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim  

udział w wykładach 7 x 4 h 

1 x 2 h 
30 h 

udział w seminariach  9 x 5 h 45 h 

   

Samodzielna praca studenta    



104 

 

przygotowanie do seminarium 9 x  2 h 18 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 30 h 30 h 

Łączny nakład pracy studenta  123 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  
63 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W13 

Sprawdzanie ustne wiedzy studenta w trakcie zajęć, 

ocena wykorzystania wiedzy w interpretacji 

przypadków klinicznych. 

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 

28.11.2012 Program opracował Mgr Lena Kęsy 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Hematologia laboratoryjna 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

PMK_24 
Punkty 

ECTS 
5 

Jednostka 

realizująca 

Katedra i Klinika 

Hematologii i Chorób 

Rozrostowych Układu 

Krwiotwórczego 

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

służbowego)                  

Dr hab. Maria Kozłowska-

Skrzypczak  
e-mail: maria.kozlowska-

skrzypczak@skpp.edu.pl  

tel. 61 854 95 98 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

IV 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

30 

ćwiczenia 

40 

seminaria 

 

Obszar 

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

Warunki 

wstępne 

Słuchacz  powinien posiadać wiedzę z zakresu: biochemii klinicznej, fizjologii, analityki 

ogólnej, diagnostyki laboratoryjnej. 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.  

Treści 

programowe  

Wykłady  

Przekazanie wiedzy dotyczącej hematopoezy w stanach prawidłowych, Wiedza na temat 

patogenezy chorób układu krwiotwórczego, w tym niedokrwistości, białaczek, chorób mielo 

 i limfoproliferacyjnych. Przedstawienie wiedzy z zakresu hematologii klinicznej oraz 

możliwości laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej. 

Ćwiczenia  

Nabywanie umiejętności oceny rozmazów krwi i szpiku u osób zdrowych oraz chorych 

(ćwiczenia mikroskopowe) - ocena morfologii komórek oraz interpretacja zjawisk; 

umiejętność formułowania wyniku; poznanie możliwości współczesnej diagnostyki 

laboratoryjnej chorób układu krwiotwórczego (z zakresu: cytogenetyka, biologia 

molekularna, cytometria przepływowa, hemostaza, transplantologia hematologiczna). 

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 w formie prezentacji elektronicznej. Prezentacja możliwości diagnostycznych  

i metod stosowanych w Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej. 

Forma i 

warunki 

zaliczenia 

 

Ocenianie ciągłe podczas ćwiczeń. Końcowy egzamin testowy. 

 

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 Hellmannj: Cytologiczny atlas hematologiczny. Via 

Medica, Gdańsk 1999    lub      inny dostępny atlas hematologiczny 

Maria Jastrzębska: Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie. Oinpharma, 2009 

mailto:maria.kozlowska-skrzypczak@skpp.edu.pl
mailto:maria.kozlowska-skrzypczak@skpp.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 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 interpretować wyniki badań koagulologicznych  

w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki 

chorobowej. 

K_U19 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

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

M2_K06 

P_K02 
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 3 h 30 h 

udział w ćwiczeniach  8 x 5 h 40 h 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1 x 4 h 4 h 

   

Samodzielna praca słuchacza   

przygotowanie do ćwiczeń  8 x 5 h 40 h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 20 h 20 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  134 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  74 h 3 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  60 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 
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Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01-P_W03 

P_U01 

Umiejętności analityczne, interpretacja 

wyników i umiejętność skorelowania ze 

stanem klinicznym. 

Egzamin teoretyczny – test. 

P_K01-P_K02 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy, 

umiejętności analityczne. 

Obserwacja pracy w trakcie zajęć, kontakt 

ze słuchaczami. 

Data 

opracowania 

programu 

07.12.2012 Program opracował 
Dr hab. Maria Kozłowska-

Skrzypczak 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  

studia podyplomowe  

w zakresie analityki 

medycznej 

Poziom i forma 

studiów studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Serologia grup krwi 
Kod przedmiotu/ 

modułu 
PMK_26 

Punkty 

ECTS 
3 

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.pozna

n.pl 

tel. 61 88-63-332 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

IV 
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 

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, 

wykrywanie przeciwciał, próba zgodności serologicznej i dobór krwi dla pacjenta 

posiadającego przeciwciała, postępowanie w odczynach poprzetoczeniowych.  

Ćwiczenia  

Praktyczne przeprowadzanie badań serologicznych: 

oznaczanie układu ABO, 

oznaczanie układu Rh, 

wykrywanie przeciwciał, 

wykonanie próby zgodności i dobieranie krwi dla pacjenta posiadającego przeciwciała, 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Prezentacje multimedialne 

Praktyczne wykonanie ćwiczenia zgodnie z procedurą. 

Odczytywanie badania oraz jego interpretacja. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Sprawdzian praktyczny 

Zaliczenie ustne. 

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; 

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_U01 Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki oznaczeń antygenów K_U26 M2_U02 
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i przeciwciał układów grupowych oraz próby krzyżowej. M2 U05 

M2 U06 

M2 U07 

M2 U08 

 

 

Bilans nakładu 

pracy 

słuchacza 

  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 słuchacza   

przygotowanie do ćwiczeń  5 x 2 h 10 h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5 h 5 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  45 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela  30 h 1 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
30 h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P _W01 

P_U01 

Obserwacja pracy studenta i bieżąca weryfikacja 

wiedzy i umiejętności w trakcie zajęć. 
Zaliczenie praktyczne i ustne. 

Data 

opracowania 

programu 

27.11.2012 Program opracował Mgr Maria Magdalena Grześkowiak 
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Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa 

kierunku  
studia podyplomowe w 

zakresie analityki medycznej 

Poziom i forma 

studiów 
studia podyplomowe niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu 

Praktyka w medycznym 

laboratorium 

diagnostycznym 

Kod 

przedmiotu/ 

modułu 

PMK_II 
Punkty 

ECTS 
3 

Jednostka 

realizująca 

Jednostka przyjmująca 

słuchacza na praktykę 

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 

IV 
Forma zajęć  

i liczba godzin 

ćwiczenia 

120 godz. 

Obszar 

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

Warunki 

wstępne 

Wiedza zdobyta w trakcie zajęć z hematologii, mikrobiologii, serologii grup krwi, 

biochemii klinicznej oraz analityki ogólnej. 

Cel kształcenia 
Doskonalenie umiejętności praktycznych nabytych podczas studiów w rzeczywistych 

warunkach pracy. 

Treści 

programowe 

Ćwiczenia  

Mikrobiologia (40 godz.) 

1. Zaznajomienie się z zasadami pobierania, transportu i przechowywania materiału do badań 

mikrobiologicznych.  

2. Zapoznanie się ze stosowanymi w pracowni metodami aseptyki i sterylizacji.  

3. Zapoznanie się ze stosowanymi procedurami izolacji i identyfikacji drobnoustrojów oraz 

technikami wykonania antybiogramu.  

4. Przygotowywanie podłoży bakteriologicznych. 

5. Wykonywanie posiewów materiału. 

6. Przeprowadzenie identyfikacji drobnoustrojów i interpretacja wyników. 

7. Wykonywanie oznaczeń lekowrażliwości. 

8. Zapoznanie się z procedurami kontroli jakości w pracowni bakteriologii. 

9. Zapoznanie się z zasadami dokumentacji badań. 

Serologia grup krwi (40 godz.) 

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 ABO i Rh.  

Wykrywanie i identyfikacja przeciwciał swoistych.  

Wykonanie próby zgodności serologicznej między biorcą a dawcą. 

Zapoznanie się z zasadami dokumentacji wyników w pracowni serologicznej. 

Wykonanie oznaczeń z zakresu kontroli badań przeprowadzanych w pracowni serologii 

grup krwi.  

Zapoznanie się z zasadami przygotowania zamówień preparatów krwi. 

Zapoznanie się z zasadami transportu i przechowywania preparatów krwi do przetoczeń. 

Pracownia analityki, biochemii, hematologii (40 godz.) 

 Zaznajomienie się z organizacją i zakresem usług laboratoryjno - diagnostycznych w 

miejscu odbywania praktyki oraz z prowadzeniem ewidencji badań i sprawozdawczością. 

Zapoznanie się z procedurami pobierania materiału do badań. 

Wykonywanie badań biochemicznych krwi z zakresu gospodarki węglowodanowej, 

białkowej  

i lipidowej z wykorzystaniem dostępnych analizatorów biochemicznych. 

Oznaczanie aktywności enzymów w surowicy. 

mailto:baerw@ump.edu.pl
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Wykonywanie badań hematologicznych we krwi obwodowej (morfologia, OB, rozmaz) 

m.in. z wykorzystaniem analizatora hematologicznego. 

Wykonywanie badań z zakresu układu krzepnięcia i fibrynolizy. 

Wykonywanie badań z zakresu równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-

elektrolitowej (gazometria i jonogram). 

Wykonywanie badania ogólnego moczu i kału. 

Zapoznanie się z wewnątrz i zewnątrz laboratoryjną kontrolą badań prowadzoną  

w poszczególnych pracowniach. 

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. 

Literatura 

podstawowa 

 

Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. (red. A.Dembińska-Kieć,  

J. Naskalski ), Elsevier Urban &Partner, Wrocław, 2010.  

Biochemia kliniczna. (red. S. Angielski, Z. Jakubowski, M. Dominiczak ), wyd. Perseusz,  

Sopot, 2002.  

Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa. (red. F. Kokot) PZWL, Warszawa  

2005. 

M.L. Zaremba, J. Borowski. Mikrobiologia lekarska, PZWL, Warszawa 2011 

H. Bomski. Podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne., PZWL, Warszawa 1989 

J. Fabijańska –Mitek. Immunologia krwinek czerwonych. Grupy krwi. 

OINPHARMA, Warszawa 2007 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Próbki: od pacjenta do laboratorium. Wpływ zmienności przedanalitycznej na jakość 

wyników badań laboratoryjnych.  (red. W. Guder, S. Narayan, H. Wisser, B. Zawta),  

MedPharma Polska, Wrocław, 2009. 

Interpretacja badań laboratoryjnych. (red. J. Wallach ), Medipage Warszawa 2011, wyd.1 

Diagnostyka kliniczna. Poradnik kliniczny. (red. B. Neumeister, J. Besenthal, H. Liebich),  

Urban & Partner, Wrocław, 2001.  

Choroby wewnętrzne. (red. A. Szczeklik), Medycyna Praktyczna, Kraków, 2006 (wybrane  

rozdziały dotyczące diagnostyki laboratoryjnej). 

„Badanie i Diagnoza” – miesięcznik, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CM UJ, Fundacja  

Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej.  

B. Mariańska, J. Fabijańska_Mitek, J.Windyga. Badania laboratoryjne w hematologii, 

PZWL, Warszawa 2003 

K. Janicki. Hematologia kliniczna., PZWL, Warszawa 2001 

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

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

(symbol) 

Efekty kształcenia 

 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

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, 
K_W11 

M2_W03 

M2_W07 
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immunochemicznych, analizy  enzymów  i  substratów) 

 i  ich  zastosowanie w medycynie laboratoryjnej. 

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  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_W12 

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_W13 

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_W14 

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_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 
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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_W18 
Zna systemy jakości medycznych laboratoriów 

diagnostycznych oraz zasady ich akredytacji i certyfikacji. 
K_W43 

M2_W08 

M2_W09 

M2_W11 

M2_W12 

P_W19 
Zna  zasady  komputeryzacji  laboratorium  i  działania  

systemu  informatycznego w laboratorium. 
K_W44 

M2_W08 

M2_W09 

M2_W11 

M2_W12 

P_W20 

Zna zasady wykonywania badań  laboratoryjnych  

w miejscu opieki nad chorym (POCT) oraz w warunkach 

samokontroli. 

K_W45 
M2_W08 

M2_W09 

P_W21 
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 

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 
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M2_U08 

 

P_U12 

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_U13 

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_U14 

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_U15 

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_U16 

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_U17 

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_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 

M2_U08 

P_U18 

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_U19 

Potrafi interpretować wyniki badań koagulologicznych  

w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki 

chorobowej. 

K_U19 

M2_U04 

M2_U05 

M2_U06 

M2_U07 
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M2_U08 

P_U20 

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_U21 

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_U22 

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_U23 
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_U24 

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_U25 

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_U26 

Potrafi posługiwać się odczynnikami chemicznymi, 

precyzyjnie ważyć i mierzyć, sporządzać roztwory 

 i mieszaniny, przeprowadzać obliczenia chemiczne. 

K_U32 M2_U02 

P_U27 
Potrafi mierzyć, interpretować i opisywać właściwości 

fizykochemiczne badanych substancji. 
K_U33 

M2_U01 

M2_U02 

M2_U08 

P_U28 
Potrafi prowadzić i  dokumentować wewnątrz laboratoryjną   

i  zewnątrz laboratoryjną kontrolę jakości. 
K_U34 

M2_U03 

M2_U05 

M2_U08 

P_U29 

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_U30 
Potrafi posługiwać się systemem informatycznym  

w laboratorium. 
K_U36 

M2_U02 

M2_U06 

P_U31 Potrafi przewidzieć wpływ przebiegu choroby  K_U37 M2_U03 



 

117 

 

i określonego postępowania na wyniki badań 

laboratoryjnych. 

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 

słuchacza 

 Godziny kontaktowe z opiekunem z ramienia Jednostki:    

udział w praktyce 15 x 8 h 120 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 15 x 0,5 h 12,5 h 

Opracowanie dziennika przebiegu praktyki zawodowej 15 x 15 min. ~4 h 

Łączny nakład pracy słuchacza  139,5 h 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 Liczba 

godzin 
Liczba ECTS 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału opiekuna 123 h 4 

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym  
139,5h 5 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

P_W01- P_W21 Rozmowa, dyskusja. Kolokwium teoretyczne. 

P_U01 - P_U30 
Obserwacja pracy studenta w trakcie praktyki 

 i ocena zdolności do samodzielnej pracy. 

Egzamin praktyczny, kolokwium 

teoretyczne. 

P_K01 - P_K05 
Obserwacja pracy studenta w trakcie praktyki 

 i ocena zdolności do samodzielnej pracy. 

Rozmowa weryfikująca umiejętności 

praktyczne. 

Data 

opracowania 

programu 

11.12.2012 Program opracował: 
Prof. dr hab.  

Wanda Baer - Dubowska 

 

 


