
REGULAMIN  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH  W  KATEDRZE  IMMUNOLOGII  KLINICZNEJ 

dla studentów 2 r. Wydz. Farmaceutycznego Oddziału Analityki Medycznej 

przedmiot: IMMUNOPATOLOGIA Z IMMUNODIAGNOSTYKĄ,  r. a.  2021/2022 

1. Szczegółowy plan i rozkład zajęć oraz tryb ich zaliczania podawany jest na pierwszych zajęciach,   
na tablicy ogłoszeń przy ul. Chałubińskiego 5 oraz na stronie Katedry  
www.lekarski.umw.edu.pl/immunologia-kliniczna-immunopatologia. 

2. Uczestnictwo w zajęciach uwzględnionych w planie studiów jest obowiązkowe: obecność 
studenta na ćwiczeniach, seminariach i wykładach jest kontrolowana. 

3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń laboratoryjnych student ma obowiązek zapoznać się z treścią 
Zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obowiązujących w laboratorium oraz z treścią 
niniejszego Regulaminu. Fakt zapoznania się z w/w dokumentami student potwierdza 
własnoręcznym podpisem na oświadczeniu. Brak podpisu lub brak zgody na podpis sprawia, że 
dany student nie zostaje dopuszczony do zajęć.  

4. Na ćwiczeniach praktycznych obowiązuje strój ochronny (biały fartuch). Okrycia wierzchnie 
studenci obowiązkowo pozostawiają w szatni. 

5. Na zajęciach obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz 
spożywania pokarmów stałych i płynnych. 

6. W przypadku zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz w 
przypadku nie respektowania regulaminu studiów i regulaminu wewnętrznego Katedry, 
student może być usunięty z zajęć i jest to równoznaczne z ich nie zaliczeniem.  

7. Studenci są zobowiązani znać imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne. 
Nauczyciele posiadają stosowne plakietki. 

8. Każda nieobecność na ćwiczeniach wymaga usprawiedliwienia i zaliczenia zajęć (Regulamin 
Studiów §13 ust. 3-7). Kopię usprawiedliwienia student przekazuje osobie prowadzącej 
ćwiczenia, na pierwszych zajęciach w jakich uczestniczy po okresie nieobecności. Student 
zobowiązany jest zaliczyć materiał dotyczący opuszczonych ćwiczeń, najpóźniej na ćwiczeniu 
odróbkowym. W przypadkach losowych forma zaliczenia usprawiedliwionej nieobecności 
będzie uzgadniana z adiunktem dydaktycznym.  

9. W przypadku nie odbycia się zajęć z przyczyn niezależnych od studentów (dni/godziny 
rektorskie/dziekańskie), na ich wniosek zajęcia będą przeprowadzone w innym terminie 
uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia (Regulamin Studiów §13 ust. 7)  lub w grupach 4-6 
osobowych studenci przygotują eseje/prezentacje na ustalony temat.   

10. Weryfikacja wiedzy studentów odbywa się systematycznie. W trakcie każdych ćwiczeń studenci 
są pytani z materiału omawianego na poprzednim ćwiczeniu. W przypadku braku zaliczenia 
należy dany materiał poprawić podczas indywidualnych konsultacji u prowadzącego właściwe 
zajęcia lub najpóźniej na ćwiczeniu odróbkowym. Konsultacje mogą odbywać się on-line, po 
wcześniejszym umówieniu się z prowadzącym (adresy mailowe nauczycieli na stronie Katedry). 

11. Na zakończenie ćwiczeń przewidziane jest kolokwium (materiał z ćwiczeń 2-6) - test MCQ      
25-pytań. Próg punktowy do zaliczenia kolokwium to 15 poprawnych odpowiedzi (60%). 
Poprawianie nie zaliczonego kolokwium odbywa się w czasie konsultacji lub najpóźniej na 
ćwiczeniu odróbkowym (test + odpowiedź).  

12. W ramach przedmiotu studenci w grupach przygotowują jedną prezentację na seminarium, na 
zaliczenie.    

13. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń, poprawne wykonanie 
ćwiczeń praktycznych, zaliczenie prezentacji na seminarium oraz zaliczenie kolokwium 



przewidzianego w planie zajęć. Uzyskanie zaliczenia jest warunkiem dopuszczenia do 
egzaminu. 

14. Kurs z przedmiotu „Immunopatologia z immunodiagnostyką” kończy się egzaminem pisemnym 
(test - 50 pytań). Do egzaminu obowiązują wiadomości podane na wykładach, ćwiczeniach i 
seminariach rozszerzone wiedzą uzyskaną w ramach samokształcenia (podręczniki). 

      Skala ocen obowiązująca do testu egzaminacyjnego  
      (ujednolicona skala ocen obowiązująca na Wydziale Farmacji) 
 

Ocena: Kryteria oceny:  

Bardzo dobra 
(5,0) 

Zakres poprawnych odpowiedzi 96-100%   ( 48-50 pkt ) 

Ponad dobra 
(4,5) 

Zakres poprawnych odpowiedzi 91-95%   ( 46-47 pkt ) 

Dobra 
(4,0) 

Zakres poprawnych odpowiedzi 81-90%   ( 41-45 pkt ) 

Dość dobra  
(3,5) 

Zakres poprawnych odpowiedzi 71-80%   ( 36-40 pkt ) 

Dostateczna  
(3,0) 

Zakres poprawnych odpowiedzi 61-70%   ( 31-35 pkt ) 

 
 
15. Wyniki egzaminu podawane są w ciągu 2 dni na tablicy ogłoszeń Katedry i po uzgodnieniu ze 

studentami drogą elektroniczną. 
16. Na żądanie nauczyciela akademickiego przeprowadzającego kolokwium, zaliczenie lub egzamin 

student jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości poprzez okazanie legitymacji 
studenckiej lub innego dokumentu (Regulamin Studiów §30 ust. 5). 

17. Student ma prawo wglądu do każdej swojej ocenionej pracy pisemnej przez okres 2 tygodni od 
dnia ogłoszenia wyników, ewentualnie w terminie późniejszym po uzgodnieniu z 
egzaminatorem lub osobą prowadzącą zajęcia (Regulamin Studiów §43). 

18.  Studenta, który powtarza rok lub semestr nie obowiązuje uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie 
zaliczeń przedmiotów, z których otrzymał uprzednio ocenę pozytywną na egzaminie albo na 
zaliczeniu kończącym przedmiot, jeżeli program przedmiotu nie uległ zmianie (Regulamin 
Studiów §45 ust. 4). 

19. Ze wszystkimi sprawami, które wynikną w toku zajęć należy zgłaszać się do Adiunkta ds. 
Dydaktyki, który sprawy kontrowersyjne referuje i rozwiązuje wspólnie z Kierownikiem 
Katedry. 

 
 
 

Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu „Immunopatologia z immunodiagnostyką” 
Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej 

Prof. dr hab. n. med. Marek JUTEL 


