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Wiedza 

1. Zna strukturę organizacyjną laboratorium, zasady współpracy 
laboratorium diagnostycznego z innymi jednostkami służby zdrowia. 
Zna obowiązki i prawa diagnosty laboratoryjnego oraz – prawa 
pacjenta i konsekwencje prawne ich naruszenia. Rozumie zasady 
obiegu informacji, rejestracji i archiwizacji wyników badań. Zna i 
obsługuje systemy komputerowe wykorzystywane w pracy 
laboratorium. 

    

2. Zna rodzaje i charakterystykę materiałów biologicznych 
przeznaczonych do badań biochemicznych, immunologicznych i 
parazytologicznych oraz – zasady i metodykę ich pobierania, 
przesyłania i przechowywania oraz tok badania laboratoryjnego. 

    

3. Zna zasady wybranych metod manualnych i automatycznych 
stosowanych w laboratorium w zakresie badań biochemicznych, 
immunologicznych i parazytologicznych. 

    

Umiejętności 
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Podpis Opiekuna Praktyki z ramienia Jednostki,  

w której realizowana była praktyka zawodowa 

 

1. Przeprowadza wybrane badania diagnostyczne z zakresu chemii 
klinicznej, w tym dotyczące oznaczania stężeń białek i ich 
metabolitów oraz aktywności enzymów w płynach ustrojowych. 

    

2. Przeprowadza badania diagnostyczne z zakresu immunologii przy 
zastosowaniu odpowiednich metod diagnostycznych. 

    

3. Umiejętnie stosuje metody prawidłowego pobierania materiału 
biologicznego do badań parazytologicznych. Przeprowadza badania 
diagnostyczne z zakresu parazytologii przy zastosowaniu 
odpowiednich metod diagnostycznych. 

    

Kompetencje 

1. Student jest gotów do: dostrzegania i rozpoznawania własnych 
ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb 
edukacyjnych; pracy w zespole, przyjmując w nim różne role, 
ustalając priorytety, dbając o bezpieczeństwo własne, 
współpracowników i otoczenia; wdrażania zasad koleżeństwa 
zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z 
przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku 
wielokulturowym i wielonarodowościowym; identyfikacji i 
rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu 
diagnosty laboratoryjnego w oparciu o zasady etyczne oraz 
formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 
zawodowej; przestrzega tajemnicy zawodowej i praw pacjenta; 
formułowania wniosków z własnej pracy i obserwacji. 

    


