
 Karta modułu/przedmiotu 

Informacje ogólne o module/przedmiocie 

1. Kierunek studiów:   analityka medyczna 
2. Poziom kształcenia:   jednolite studia magisterskie 
3. Forma studiów:          stacjonarne 

4. Rok:     IV 5. Semestr:    VIII 

6. Nazwa modułu/przedmiotu:    PRAKTYKA   ZAWODOWA    

7. Status modułu/przedmiotu:     obowiązkowy 

8. Jednostka realizująca moduł/przedmiot:  
   Katedra i Zakład Immunologii i Serologii 

9. Prowadzący moduł/przedmiot (imię, nazwisko, adres e-mail):  
mgr  Aleksandra Englisz 
seroimm@sum.edu.pl 

10. Cel kształcenia:  
       Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania i zakresem działalności diagnostycznej 
laboratorium analitycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu obowiązków diagnosty 
laboratoryjnego , zatrudnionego w tego typu laboratorium. 

11. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
      Umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym. Znajomość podstawowych 

zagadnień z zakresu analityki ogólnej, chemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, koagulologii, 

serologii i immunodiagnostyki oraz mikrobiologii. 

12. Efekty kształcenia 

Numer 
przedmiotowego 

efektu 
kształcenia 

Efekty kształcenia 
Student, który zaliczył moduł/przedmiot: 

Odniesienie do 
wzorcowych 

efektów 
kształcenia 

P_W01 
Zna zasady prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej                                                 
i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań. 

K_W13 
K_W19 
K_W40 
K_W44 

P_W02 
Zna zagadnienia dotyczące serologii grup krwi i transfuzjologii 
oraz diagnostykę i profilaktykę powikłań poprzetoczeniowych i 
konfliktu serologicznego. 

K_W37 
K_W38 

P_U01 

Umie dobrać optymalne metody analityczne, zarówno 
manualne, jak i zautomatyzowane i ocenić wiarygodność 
wyników tych analiz. Potrafi określić przydatność diagnostyczną 
badania laboratoryjnego. Potrafi prowadzić i dokumentować 
wewnątrzlaboratoryjną i zewnątrzlaboratoryjnej kontrolę 
jakości 

K_U01 
K_U06 
K_U07 
K_U08 
K_U09 
K_U16 
K_U34 

P_U02 

Potrafi przeprowadzić i uzyskać wiarygodne wyniki 
laboratoryjnych badań biochemicznych, hematologicznych, 
cytomorfologicznych, koagulologicznych, mikrobiologicznych, 
wirusologicznych, cytogenetycznych i molekularnych w 
tworzeniu algorytmów diagnostycznych i terapeutycznych. 
Umie interpretować zakres wartości referencyjnych z 
uwzględnieniem wieku i płci pacjenta. Potrafi oceniać dynamikę 
zmian parametrów laboratoryjnych, zarówno w stanach 
fizjologicznych, jak i  patologicznych. 

K_U03, K_U05 
K_U10, K_U11 
K_U13, K_U14 
K_U15, K_U16 
K_U17, K_U18 
K_U19, K_U20 
K_U21, K_U13 
K_U13, K_U22 
K_U23, K_U24 
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K_U25, K_U26, 
K_U31, K_U35, 
K_U37 

P_K01 

Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia, rozumie 
potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy oraz poszerzania 
kompetencji. Potrafi komunikować się ze współpracownikami, 
lekarzem zlecającym badanie, innymi pracownikami Służby 
Zdrowia oraz pacjentami. 

K_K01 
K_K02 
K_K03 
K_K04 
K_K05 
K_K06 
K_K07 

13. Formy zajęć w odniesieniu do efektów kształcenia 

Numer efektu 
kształcenia 

Forma zajęć dydaktycznych 

wykład seminarium 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
ćwiczenia praktyczne inne e-learning 

P_W01    x   

P_W02    x   

P_U01    x   

P_U02    x   

P_K01    x   

14. Treści programowe 

14.1. Forma zajęć: Wykłady Liczba godzin 

Łącznie 0 

14.2. Forma zajęć: Seminaria  

Łącznie 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. 10 

C7 Badania serologiczne. 10 

C8 Kontrola jakości wewnątrzlaboratoryjna i zewnątrzlaboratoryjna.  10 

Łącznie 160 

Łączna liczba godzin z przedmiotu 160 

15. Metody kształcenia 

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

16. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia i sposoby oceny 

Numer efektu 
kształcenia 

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_W02 
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_K01 
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 ćwiczeniach 160 

łącznie 160 

Samodzielna praca 
studenta 

przygotowanie do zaliczenia 10 

łącznie 0 

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 w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym 

5 
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20. Inne przydatne informacje o module/przedmiocie/praktyce 

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 
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