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1. Ćwiczenia niekliniczne z Podstaw Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzone są ze 

studentami II roku I stopnia kierunku Dietetyka Wydziału Farmaceutycznego. 

Obejmują 5 tematów po 3 godziny lekcyjne.  

Ćw. 1. Wyposażenie laboratorium analitycznego. Rodzaje materiału do badań 

biochemicznych i sposoby jego pobierania. Rodzaje antykoagulantów.   

Badanie ogólne moczu. 

Ćw. 2. Metody pomiaru stężenia białka we krwi i moczu. Oznaczanie stężenia 

albuminy we krwi metodą spektrofotometryczną. 

Ćw. 3. Wpływ składników diety na zaburzenia hematologiczne. Rozmaz krwi 

obwodowej - ocena i interpretacja wyników badań w niedokrwistościach 

mikrocytowych i makrocytowych. 

Ćw. 4. Techniki immunoenzymatyczne w diagnostyce laboratoryjnej niedoboru 

witamin.   

Ćw. 5. Diagnostyka zaburzeń przemian lipidów i węglowodanów, otyłości, 

zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej – studium przypadku. 

2. Do grupy ćwiczeniowej w danym dniu ćwiczeń przydzielony jest jeden pracownik 

dydaktyczny. 

3. Przed rozpoczęciem  zajęć studenci  są  zobowiązani zapoznać  się z ogólnymi zasadami  

higieny i bezpieczeństwa  pracy obowiązującymi na UMW, a także z regulaminem 

pracowni 

4. Starosta grupy ćwiczącej w danym dniu wyznacza 2 osoby dyżurne, których zadaniem 

jest dopilnowanie porządku na sali ćwiczeń. Zakres obowiązków dyżurnych zostanie 

przedstawiony przez osobę prowadzącą ćwiczenia. 

5. Podczas ćwiczeń nieklinicznych odbywających się na sali ćwiczeń student 

zobowiązany jest do pracy w fartuchu ochronnym, w obuwiu zmiennym 

gwarantującym bezpieczeństwo pracy i w rękawiczkach jednorazowych. Włosy 

powinny być związane, a okrycie wierzchnie, jak i duże torby należy pozostawić w 

szatni. Student nie spełniający tych wymogów nie zostaje dopuszczony do zajęć, co jest 

równoznaczne z nieusprawiedliwioną nieobecnością na zajęciach. 

6. Przy wykonywaniu procedur z wykorzystaniem odczynników żrących (np. stężonych 

kwasów i zasad) student jest zobowiązany do korzystania z okularów ochronnych 

znajdujących się w obszarze stanowiska z tymi odczynnikami. 

7. W sali ćwiczeń jest niedozwolone spożywanie posiłków i napojów. 

8. Studenci pracujący na sprzęcie i aparaturze laboratoryjnej są zobowiązani do 

odpowiedzialnego ich użytkowania, zgodnie z poleceniami prowadzącego ćwiczenia. 

Za dopilnowanie porządku w sali ćwiczeń po zajęciach odpowiadają dyżurni z grupy 

ćwiczeniowej.   



9. W przypadku zniszczenia wyposażenia laboratoryjnego student może zostać 

zobowiązany do jego odkupienia, lub odkupienia innego sprzętu o podobnej wartości 

pod rygorem nie dopuszczenia danego studenta do kolokwium zaliczeniowego.  

10. Na zajęcia odbywające się w sali seminaryjnej student zobowiązany jest pozostawić w 

szatni okrycie wierzchnie, jak i duże torby. Student nie spełniający tych wymogów nie 

zostaje dopuszczony do zajęć, co jest równoznaczne z nieusprawiedliwioną 

nieobecnością na zajęciach. 

11. Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń po zaakceptowaniu wszystkich zadań 

przeznaczonych do wykonania na poszczególnych pracowniach przez prowadzącego 

ćwiczenia.  

12. Każda nieobecność studenta na ćwiczeniach wymaga usprawiedliwienia i odrobienia 

zajęć zgodnie z § 13 pkt 4-5 Regulaminu Studiów. 

13. Celem odrobienia nieobecności o których mowa w pkt. 12. niniejszego regulaminu 

student powinien skontaktować się z prowadzącym dane zajęcia niezwłocznie po 

ustaniu przyczyny nieobecności. 

14. Student nie zostaje dopuszczony do zdawania kolokwium zaliczeniowego w przypadku 

gdy nie otrzymał wymaganych zaliczeń obejmujących ćwiczenia. 

15. Student chcący skontaktować się z pracownikiem Katedry drogą elektroniczną może to 

zrobić wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości email na adres pracownika z domeną 

uczelni (umw.edu.pl) korzystając ze swojego adresu email z tą samą domeną, zgodnie 

z Zarządzeniem nr 93/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z 

dnia 1 sierpnia 2018 r. 

16. W przypadku wyniknięcia kwestii nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie 

ostateczną decyzję podejmuje adiunkt dydaktyczny i/lub koordynator przedmiotu w 

porozumieniu z kierownikiem Katedry. 

 


