
Karta przedmiotu

Informacje ogólne o przedmiocie
1. Kierunek studiów: analityka 
medyczna

2. Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie
3. Forma studiów: stacjonarne

4. Rok: IV 5. Semestr: VIII
6. Nazwa przedmiotu: PRAKTYKA ZAWODOWA
7. Status przedmiotu: obowiązkowy
8. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail:
Katedra i Zakład Immunologii i Serologii
Ul. Jedności 8 , 41-200 Sosnowiec
9. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu:
mgr Aleksandra Englisz
10. Założenia i cele kształcenia przedmiotu:
Zapoznanie  studentów  z  zasadami  funkcjonowania  i  zakresem  działalności  diagnostycznej  laboratorium
analitycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu obowiązków diagnosty laboratoryjnego.

11. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:
Znajomość  podstawowych  zagadnień  z  zakresu  analityki  ogólnej,  chemii  klinicznej,  hematologii
laboratoryjnej,  koagulologii,  immunodiagnostyki  oraz  mikrobiologii.  Umiejętność  posługiwania  się
podstawowym  sprzętem  laboratoryjnym.  Prawidłowa  identyfikacja  problematyki  związanej  
z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego.
12. Efekty uczenia się

Numer
przedmiotowego

efektu uczenia

Przedmiotowe efekty uczenia się

Odniesienie do
efektów

kształcenia
zawartych w
standardach

P_W01 Zna  metody  oznaczania  laboratoryjnych  parametrów
diagnostycznych

H.W8.

P_U01 Potrafi  pobierać,  przyjmować,  dokumentować  i  wstępnie
przygotowywać materiał biologiczny do badań diagnostycznych

H.U2.

P_U02

Potrafi przeprowadzać badania diagnostyczne z zakresu analityki
ogólnej,  chemii  klinicznej,  biochemii  klinicznej,  hematologii  i
koagulologii,   immunologii,  diagnostyki  mikrobiologicznej  i
parazytologicznej

H.U3.

P_U03
Potrafi  prowadzić  kontrolę  jakości  badań  i  dokumentację
laboratoryjną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i etyki zawodowej

H.U4.

13. Formy zajęć w odniesieniu do efektów uczenia 
Numer

przedmiotowego
efektu uczenia

Forma zajęć dydaktycznych

wykład seminarium ćwiczenia Zajęcia
praktyczne e-learning

P_W01 x
P_U01 x
P_U02 x
P_U03 x

14.1. Forma zajęć: Wykłady Liczba godzin
W1 0

Łącznie 0



14.2. Forma zajęć: Seminaria

S1 0

14.3. Forma zajęć: Ćwiczenia
C1 Badania płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin. 20
C2 Badania biochemiczne. 30
C3 Badania hematologiczne i cytomorfologiczne. 30
C4 Badania koagulologiczne. 10
C5 Badania mikrobiologiczne i wirusologiczne. 40
C6 Badania immunologiczne. 20

C7 Kontrola jakości wewnątrzlaboratoryjna i 
zewnątrzlaboratoryjna. 

10

Łącznie 160
Łączna liczba godzin z przedmiotu 160

15. Metody uczenia
15.1. Wykład -
15.2. Seminaria -

15.3. Ćwiczenia uczenie się programowe, metody przypadków i sytuacyjne, metody 
praktyczne, pokaz

15.4. Inne -
15.5. e-learning -

16. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się i sposoby oceny
Numer

przedmiotowego
efektu uczenia się

Sposoby weryfikacji Warunki zaliczenia

P_W01

Ocena w oparciu o obserwację 
opiekuna praktyk w laboratorium, 
weryfikacja na podstawie 
rozmowy, realizacji wyznaczonych 
zadań

Pozytywne zrealizowanie zagadnień
teoretycznych      i praktycznych

P_U01

Ocena w oparciu o obserwację 
opiekuna praktyk w laboratorium, 
weryfikacja na podstawie 
rozmowy, realizacji wyznaczonych 
zadań

Pozytywne zrealizowanie zagadnień
teoretycznych      i praktycznych

P_U02

Ocena w oparciu o obserwację 
opiekuna praktyk w laboratorium, 
weryfikacja na podstawie 
rozmowy, realizacji wyznaczonych 
zadań

Pozytywne zrealizowanie zagadnień
teoretycznych      i praktycznych

P_U03

Ocena w oparciu o obserwację 
opiekuna praktyk w laboratorium, 
weryfikacja na podstawie 
rozmowy, realizacji wyznaczonych 
zadań

Pozytywne zrealizowanie zagadnień
teoretycznych      i praktycznych

17. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności Przeciętna liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe 
z nauczycielem 
akademickim:

udział w wykładach 0
udział w wykładach w 
formie e-learningu

0

udział w seminariach 0



udział w ćwiczeniach 160
udział w innych formach 
kształcenia

0

konsultacje 0
łącznie 160

Samodzielna praca 
studenta

przygotowanie do 
seminariów

0

przygotowanie do 
ćwiczeń

0

przygotowanie do 
sprawdzianów

0

przygotowanie do 
egzaminu/zaliczenia 
końcowego

10

łącznie 10
Łącznie 170
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5
18. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące przedmiot
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 5

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje za nakład pracy związany z 
zajęciami o charakterze praktycznym 5

19. Literatura
19.1. Podstawowa

1. Dembińska-Kieć A., Naskalski JW. (red). Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii 
klinicznej. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017

2. Solnica B., Sztefko K. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne. Metodyka i aparatura. PZWL, 2015.
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4. Fabijańska-Mitek J., Bochenek-Jantczak D., Grajewska A., Wieczorek K. Badania 

immunohematologiczne i organizacja krwiolecznictwa - kompendium. Warszawa 2017
        5. Brunzel N.A., Kemona H.,  Mantur M. Diagnostyka laboratoryjna moczu i innych płynów   
              ustrojowych. Urban & Partner, 2016
        6.  Szewczyk EM. Diagnostyka mikrobiologiczna. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013

19.2. Uzupełniająca
1. Angielski S, Jakubowski Z, Dominiczak MH. (red.). Biochemia kliniczna. Perseusz, Gdańsk 2006
2. Przondo-Mordarska A. Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej. PZWL, 

Warszawa, 2005

3. Kozłowska-Skrzypczak M, Czyż A, Wojtasińska E. Atlas hematologiczny z elementami diagnostyki 
laboratoryjnej i hemostazy. PZWL, Warszawa 2016

20. Inne przydatne informacje o przedmiocie
20.1. Liczebność grup Uzależnione od miejsca odbywania praktyki
20.2. Materiały do zajęć Uzależnione od miejsca odbywania praktyki
20.3. Miejsce odbywania się 
zajęć

Uzależnione od miejsca odbywania praktyki

20.4. Miejsce i godzina 
konsultacji

Uzależnione od miejsca odbywania praktyki

20.5. Inne Uzależnione od miejsca odbywania praktyki
W zaliczeniu końcowym praktyki zawodowej uwzględnia się:
 –  opinię  o  praktykancie  wystawioną  przez  opiekuna  z  Medycznego

http://www.medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/14347/tytul/badania-immunohematologiczne-i-organizacja-krwiolecznictwa-kompendium-fabijanska-mitek-bochenek-jantczak-grajewska-wieczorek
http://www.medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/14347/tytul/badania-immunohematologiczne-i-organizacja-krwiolecznictwa-kompendium-fabijanska-mitek-bochenek-jantczak-grajewska-wieczorek
http://www.medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/13910/tytul/atlas-hematologiczny-z-elementami-diagnostyki-laboratoryjnej-i-hemostazy-kozlowska-skrzypczak-czyz-wojtasinska-pzwl
http://www.medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/13910/tytul/atlas-hematologiczny-z-elementami-diagnostyki-laboratoryjnej-i-hemostazy-kozlowska-skrzypczak-czyz-wojtasinska-pzwl


Laboratorium Diagnostycznego, w którym student odbywał praktykę, oraz
– opartą na punktowej metodzie oceny praktyk – ankietę oceny 
praktykanta wystawioną przez opiekuna z Medycznego Laboratorium 
Diagnostycznego, w którym student odbywał praktykę.

 


