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REGULAMIN ZAJĘĆ Z MIKROBIOLOGII  
DLA STUDENTÓW I ROKU BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ  

WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 
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Wymagania wstępne: wiedza i umiejętności z zakresu anatomii, histologii, biologii medycznej, 

biochemii, fizjologii i immunologii umożliwiające zrozumienie zagadnień omawianych na 
ćwiczeniach i wykładach z Mikrobiologii, zgodnie z podanymi w programie wymaganiami. 

Przygotowanie do zajęć: teoretyczne przygotowanie do bieżącego ćwiczenia zgodnie z podanymi w 
programie wymaganiami i tematyką. 

Wymagania końcowe: opanowanie materiału objętego programem nauczania mikrobiologii oraz nabycie 
umiejętności doboru właściwych badań mikrobiologicznych w najczęstszych sytuacjach klinicznych, 
interpretacja ich wyników oraz zaplanowanie podstawowej diagnostyki różnicowej.  

 
REGULAMIN ZAJĘĆ 
 
1. Zajęcia z Mikrobiologii dla studentów I roku Biotechnologii medycznej obejmują wykłady i ćwiczenia 

(wykłady: 20 godz., ćwiczenia: 40 godz.). Obecność na ćwiczeniach, wykładach jest obowiązkowa. 
2. Student jest zobowiązany do pobrania materiałów dydaktycznych - ćwiczeniowych ze strony Katedry 

(www.mikrobiologialekarska.ump.edu.pl). 
3. Obecność na ćwiczeniach i wykładach jest kontrolowana. W szczególnych sytuacjach dopuszczalna 

jest jedna usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach praktycznych (ćwiczenia) i na jednym 
wykładzie. Jedyną podstawą usprawiedliwienia nieobecności jest zwolnienie lekarskie. W przypadku 
2 nieobecności na ćwiczeniach  lub wykładach Katedra powiadamia o zaistniałym fakcie Dziekana, 
który podejmuje decyzję odnośnie kontynuowania bądź nie zaliczenia zajęć obowiązkowych z 
przedmiotu. 

4. Student zobowiązany jest punktualnie przystępować do zajęć. Spóźnienie powyżej 15 minut powoduje 
brak możliwości uczestniczenia w zajęciach. Nie jest możliwe odrabianie opuszczonych zajęć w 
danym roku akademickim. 

5. Wszelkie zmiany terminów zajęć na prośbę studentów należy uzgodnić pisemnie z Kierownikiem 
Katedry oraz osobami prowadzącymi zajęcia. 

6. Studenta obowiązuje teoretyczne przygotowanie do zajęć na podstawie materiałów przekazanych 
przez pracowników Katedry i zalecanej literatury wskazanej w sylabusie oraz zapoznanie się z 
protokołami ćwiczeń praktycznych. Sprawdzenie wiadomości teoretycznych odbywać się będzie w 
formie pisemnych wejściówek lub odpowiedzi ustnej (na każdych ćwiczeniach) oraz pisemnych 
kolokwiów. 

7. Każdy student odbywający zajęcia zobowiązany jest do posiadania: 
• wydrukowanych materiałów dydaktycznych do części praktycznej zajęć i przyborów (ołówek, 

kredki, długopis) 
• rękawiczek jednorazowych – przynajmniej dwóch par na każde ćwiczenia 
• fartucha laboratoryjnego z długimi rękawami, który pozostaje na czas zajęć w Katedrze. Fartuchy 

będzie można odbierać z Katedry 3 tygodnie po zakończeniu zajęć. 
• markera do płyt CD/DVD 
8. Studenci zobowiązani są do poszanowania mienia społecznego (mikroskopy i inny sprzęt 

laboratoryjny), przestrzegania przepisów BHP, utrzymania czystości miejsca pracy. 
9. Nieprzestrzeganie regulaminu BHP powoduje utratę 1 punktu w punktacji końcowej ćwiczeń za każdy 

incydent odnotowany przez osobę prowadzącą zajęcia. 
10. Na sali ćwiczeń obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

mobilnych. 
 
Szczegółowy plan zajęć oraz materiały dydaktyczne umieszczone są w systemie AKSON. 
 
 
 
 



 
 
 
11. Kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 

 
1. W trakcie trwania ćwiczeń odbędą się 4 kolokwia testowo-opisowe. Z każdego kolokwium student 
może otrzymać 0-20 punktów.  
2. Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Mikrobiologia nastąpi w momencie uzyskania przynajmniej 52 
punktów (65%) ze wszystkich kolokwiów. Student, który nie uzyskał min. 52 pkt., może podejść do 
Sprawdzianu z całości materiału punktowanego 0-20pkt. 
5. Zaliczenie Sprawdzianu z całości materiału z przedmiotu Mikrobiologia nastąpi w momencie 
uzyskania przynajmniej 70% punktów (min. 14 pkt.). 
6. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń. 
7. Egzamin pisemny obejmować będzie program wykładów i ćwiczeń, pytania w formie testu, 
uzupełniania, przyporządkowania odpowiedzi i pytania opisowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tematy wykładów  
DLA STUDENTÓW I ROKU BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ  

WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 
Rok akademicki 2018/2019 

 
 
Lp. Data Godzina Temat 
1.  26.02.2020r. 08.00-10.15 Struktura i metabolizm bakterii. 
2. 04.03.2020r. 08.00-10.15 Genetyka bakterii. 
3. 11.03.2020r. 08.00-10.15 Odporność przeciwdrobnoustrojowa człowieka. 
4. 18.03.2020r. 08.00-10.15 Szczepionki i surowice lecznicze. 
5. 25.03.2020r. 08.00-10.15 Leki przeciwbakteryjne. 
6. 01.04.2020r. 08.00-10.15 Leki przeciwgrzybiczne. 
7. 08.04.2020r. 08.00-10.15 Zakażenia szpitale. 
 

 
 

Tematy ćwiczeń dla studentów I roku Biotechnologii medycznej  
Lp. Data Godzina Temat 
1 02.03.2020 08.00-11.00 Budowa bakterii i grzybów. Sterylizacja i dezynfekcja  
2 09.03.2020 08.00-11.00 Antybiotyki - metody badania lekooporności 
3 16.03.2020 08.00-11.00 Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Enterococcus sp., 

Neisseria sp 
4 23.03.2020 08.00-11.00 Sprawdzian nr 1 (z 1, 2, 3) 

Bordetella pertussis, Haemophilus, Pseudomonas sp.  
Lactobacillus sp., Mycobacterium sp 

5 30.03.2020 08.00-11.00 Enterobacteriaceae. 
Bakterie spiralne: Vibrio sp. Helicobacter pylori 

6 06.04.2020 08.00-11.00 Sprawdzian nr 2 (z  4, 5) 
Bakterie przetrwalnikujące: Bacillus, Clostridium. 

Bakterie nieprzetrwalnikujące beztlenowe: Bacteroides, 
Porphyromonas, Fusobacterium. 

7 20.04.2020 08.00-11.00 Bakterie atypowe: Chlamydia sp., Borrelia sp., Treponema sp.. 
Grzyby: Candida, Cryptococcus, Aspergillus, Penicillium, 

Mucor, Fusarium, Epidermophyton, Microsporum, 
Trichophyton. 

8 27.04.2020 08.00-11.00 Sprawdzian nr 3 (z  6, 7) 
Zakażenia układu oddechowego 

9 04.05.2020 08.00-11.00 Zakażenia układu nerwowego  
10 11.05.2020 08.00-11.00 Zakażenia układu moczowo-płciowego 

Zakażenia układu pokarmowego  
 

Sprawdzian nr. 4 (z  8, 9, 10)  
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