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PATOFIZJOLOGIA  

moduły: Praktyczne Podstawy Diagnostyki Chorób 

oraz Podstawy Chorób A, B, C, D, E, F i G 

 

REGULAMIN KURSU  
II ROK WYDZIAŁ LEKARSKI  

ROK AKADEMICKI 2019/2020  

SEMESTR zimowy i letni 

    

Koordynator kursu: prof. dr hab. n. med. Jarogniew J. Łuszczki 

Osoby prowadzące zajęcia: prof. dr hab. Jarogniew J. Łuszczki, Dr hab. Grażyna Wójcicka, 

Dr n. med. Jan Wróbel, Dr n. med. Monika Dudra-Jastrzębska, Dr n. med. Katarzyna 

Załuska, Dr n. med. Aleksandra Walczak, Lek med. Dagna Siedlecka, Lek med. Ewa 

Krzywicka-Romaniuk 

 

WPROWADZENIE  

 

Podczas zajęć z zakresu modułów “Praktyczne Podstawy Diagnostyki Chorób oraz Podstawy Chorób 

A, B, C, D, E, F i G studenci zdobywają wiedzę teoretyczną  dotyczącą:  

 poznania  zależności pomiędzy działaniem czynnika patogennego wywołującego zaburzenie 

homeostazy a rozwojem choroby i jej objawów klinicznych, jak również zrozumienia 

czynności ustroju w warunkach choroby.   

 poznania etiopatogenezy najważniejszych chorób człowieka.  

 integracji  podstawowych dyscyplin lekarskich i powiązanie ich z kształceniem klinicznym. 

Przed rozpoczęciem zajęć, studenci są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem modułów, 

przepisami BHP i regulaminem porządkowym obowiązującym studenta Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie, a następnie do podpisania Regulaminu modułów, potwierdzając tym samym ich 

znajomość.    

 

OGÓLNE INFORMACJE O ZAJĘCIACH   

 

Zajęcia z modułów Praktyczne Podstawy Diagnostyki Chorób i Podstawy Chorób A i B, C, D, E, F i G 

odbywają się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019. Zajęcia prowadzone 

są w formie wykładów (10 godz. = 5 spotkań po 2 godz.), seminariów (38 godz.) i ćwiczeń (42 godz.). 

Wykłady odbywają się w Collegium Maius UM w Lublinie (ul. Jaczewskiego 4), a seminaria 

i ćwiczenia w Collegium Pathologicum UM w Lublinie (ul. Jaczewskiego 8b).  
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ZASADY POSTĘPOWANIA I OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH  

 

1. Studenci są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie 

modułów.  

2. Studenci zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach. Osoby spóźnione o więcej 

niż 15 minut nie będą wpuszczane na zajęcia, co jest równoznaczne z nieusprawiedliwioną 

nieobecnością na zajęciach.  

3. W przypadku nieobecności na zajęciach, studenci są zobowiązani do dostarczenia 

usprawiedliwienia w formie zwolnienia lekarskiego lub urzędowego dokumentu (ksero lub skan) 

potwierdzającego uczestnictwo w ważnym wydarzeniu państwowym, uniwersyteckim lub 

rodzinnym. Student zobowiązany jest do dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do 

nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia w ciągu 7 dni od daty nieobecności 

i pozostawienia jego kopii.  

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach, treści programowe zajęć, 

na których student był nieobecny, zostaną zrealizowane i zweryfikowane w sposób wskazany 

przez prowadzącego zajęcia i w czasie ustalonych godzin konsultacji.  

5. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na podstawie zaświadczenia Dziekana lub 

Prorektora ds. Kształcenia, nieobecności tej nie wlicza się do limitu nieobecności.   

6. Nieprzestrzeganie zasad obecności na zajęciach może skutkować brakiem dopuszczenia do 

zaliczenia końcowego. Student nie może uzyskać zaliczenia przedmiotu w przypadku:  

a) więcej niż jednej nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze, 

b) więcej niż jednej nieobecności usprawiedliwionej, która nie została odrobiona w sposób 

wskazany przez prowadzącego zajęcia.  

7. W przypadkach losowych, których skutkiem jest większa liczba usprawiedliwionych 

nieobecności o kontynuacji nauki decyduje koordynator modułu wraz z zespołem 

odpowiedzialnym za moduł. 

8. Ubrania wierzchnie i buty muszą być pozostawione w szatni.  

9. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek form dokumentacji zdjęciowej (włączając nagrania 

video) w czasie trwania zajęć. W w/w sytuacjach zastosowanie znajdują prawne regulacje 

z zakresu ochrony praw autorskich.   

10. Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów na terenie sal wykładowych, seminaryjnych 

i ćwiczeniowych.   

11. Palenie papierosów na w/w salach jest ściśle zabronione.   

12. Studenci są zobowiązani do przestrzegania zasad profesjonalnego postępowania i zachowania, 

charakteryzującego się atrybutami takimi jak:   

a. uczciwość, punktualność i odpowiedni strój,   

b. poszukiwanie źródeł informacji, unikanie piractwa i plagiatu,   

c. poszanowanie odrębności innych ludzi, ich praw i własności,   

d. odpowiedzialność za własne działania i zobowiązania wobec Uczelni,   

e. zdolność do jasnego formułowania odpowiedzi i dostarczania informacji w czasie wykładów 

i zaliczenia. 
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WYMAGANIA DO ZALICZENIA KURSU PATOFIZJOLOGII  ”PRAKTYCZNE PODSTAWY DIAGNOSTYKI 

CHORÓB oraz PODSTAWY CHORÓB A, B, C, D, E, F i G”  

 

Aby zaliczyć zajęcia z patofizjologii z zakresu “Praktyczne Podstawy Diagnostyki Chorób oraz 

Podstawy Chorób A, B, C, D, E, F i G” studenci muszą:  

1. Przestrzegać zasad obecności na wykładach, seminariach i ćwiczeniach, zgodnie z regulaminem 

studiów. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej lub pojedynczej nieusprawiedliwionej na 

seminariach lub ćwiczeniach studenci są zobowiązani do ich odrobienia z inną turą ćwiczeniową 

(jedynie za zgodą swojego nauczyciela akademickiego) lub do ich zaliczenia u swojego 

nauczyciela akademickiego w ciągu tygodnia po zakończeniu zwolnienia.  

2. Być przygotowani na seminariach i ćwiczeniach z materiału przewidzianego przez harmonogram 

w oparciu o podaną literaturę. Weryfikacja przygotowania studentów na zajęcia może mieć 

formę ustną lub pisemną i dokonywana będzie na każdych zajęciach. W przypadku stwierdzenia 

nieprzygotowania, student zobowiązany jest do zaliczenia seminarium/ćwiczenia przed 

zaliczeniem danego modułu. 

 
 

ZALICZENIE SEMESTRU 

 

Warunki uzyskania zaliczenia semestru z modułów z przedmiotu patofizjologia: 

 obecność na zajęciach oraz pozytywna weryfikacja wiedzy na każdym seminarium lub 

ćwiczeniu. 

 wykazanie się zdobyciem umiejętności i kompetencji przewidzianych programem nauczania 

patofizjologii. 

 uzyskanie oceny przynajmniej dostatecznej (3,0) z zaliczeń cząstkowych/poszczególnych 

modułów. 

 w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej (2,0) na zaliczeniu studenci mają dwa terminy 

zaliczenia poprawkowego w dwóch kolejnych tygodniach od zaliczenia w terminie 

normalnym. Zaliczenie w pierwszym terminie poprawkowym przeprowadza asystent 

prowadzący. Forma drugiego zaliczenia poprawkowego jest analogiczna do pierwszego, 

przy czym zaliczenie jest przeprowadzane przez nauczyciela akademickiego prowadzącego 

zajęcia z danym studentem i drugiego nauczyciela wyznaczonego przez Kierownika Katedry. 

 w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na zaliczeniu student uzyskuje ocenę 

niedostateczną (2,0) i może przystąpić do zaliczeń poprawkowych na zasadach jak wyżej.  

 niezaliczenie danego modułu w terminie normalnym i dwóch terminach poprawkowych 

skutkuje niedopuszczeniem do zaliczenia z następnego modułu. 

 

Oceny semestralne z przedmiotu patofizjologia (w obu semestrach) są średnią wszystkich ocen 

uzyskanych z poszczególnych modułów i przedstawiają się następująco: 
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   średnia           ocena 

0-2,99 = niedostateczny (2.0)  

3,0-3,49 = dostateczny (3.0) 

3,5-3,99 = dość dobry (3.5) 

4,0-4,49 = dobry (4.0) 

4,5-4,79 = ponad dobry (4.5) 

4,8-5 = bardzo dobry (5.0) 

 

 

EGZAMIN KOŃCOWY 

 

Egzamin z przedmiotu patofizjologia prowadzony będzie w 3 etapach:  

1. Etap pierwszy obejmować będzie pytania testowe wielokrotnego wyboru (MCQ) – 60 pytań 

= 60 punktów. 

2. Etap drugi obejmować będzie analizę przypadków klinicznych. 

3. Etap trzeci obejmować będzie odpowiedź ustną na 3 pytania dotyczące patofizjologii 

najczęstszych chorób człowieka. 

Z każdego etapu student otrzyma po 1 ocenie. Ostateczna ocena z egzaminu będzie średnią 

arytmetyczną z 3 pozytywnych ocen uzyskanych w poszczególnych etapach egzaminu.  

 W etapie pierwszym egzaminu, studenci muszą uzyskać co najmniej 60% pozytywnych 

odpowiedzi z testu.  

 W drugim etapie egzaminu studenci rozwiązują przypadki kliniczne ustalając 

patomechanizmy chorób prowadzące do najczęściej występujących schorzeń człowieka. 

Każdy przypadek kliniczny będzie punktowany i student może zdobyć łącznie 30 pkt. za 

przypadki kliniczne.  

Kryterium oceny z egzaminu testowego i przypadków klinicznych: 

Ocena Procent odpowiedzi lub punktów 

5,0 95,0-100% 

4,5 87,0-94,99% 

4,0 78,0-86,99% 

3,5 70,0-77,99% 

3,0 60,0-69,99% 

2,0 0-59,99% 

Po zakończeniu egzaminu testowego student ma prawo do wglądu do własnej pracy w określonym 

terminie uzgodnionym przed sesją ze starostą roku. 

 W trzecim etapie obejmującym odpowiedź ustną, student będzie losował 3 pytania 

dotyczące patofizjologii najczęstszych chorób człowieka spośród zestawu pytań 

(opracowanych i podanych do wiadomości studentów na początku roku akademickiego). Aby 

zdać trzeci etap egzaminu student musi odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 2 pytania. 

Na egzaminie końcowym sprawdzane są wiadomości i umiejętności uzyskane przez studentów 

w ramach wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz samokształcenia dotyczącego zagadnień 

wskazanych w sylabusie. 
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Student, który zdał test ale uzyskał ocenę niedostateczną z II etapu (przypadków klinicznych) nie 

musi ponownie zdawać testu. Podobnie student, który nie zdał tylko etapu III, nie musi ponownie 

zdawać etapów I i II. Średnia ocen uzyskanych ze wszystkich trzech etapów wyliczana jest 

z dokładnością do 2 miejsc po przecinku i zaokrąglana (w górę lub w dół) do najbliższej oceny 

odpowiadającej skali ocen przyjętych w regulaminie studiów [tj. przy średniej 4,16 – student 

otrzyma ocenę dobry (4,0), a przy średniej 3,33 – student otrzyma ocenę dość dobry (3,5)].  

 

 Do egzaminu przystępują studenci, którzy uzyskali zaliczenie z przedmiotu patofizjologia 

w obu semestrach. 

 Studenci, którzy uzyskali na zakończenie każdego z semestrów ocenę dobry (4,0) i zaliczali 

każdy moduł w normalnym terminie otrzymują 2 dodatkowe punkty doliczone do II etapu – 

przypadków klinicznych.  

 Studenci, którzy uzyskali na zakończenie każdego z semestrów ocenę przynajmniej ponad 

dobry (4,5) i zaliczali każdy moduł w normalnym terminie otrzymują 5 dodatkowych 

punktów doliczonych do II etapu – przypadków klinicznych. Jednakże w obu przypadkach, 

łączna liczba punktów za II etap nie może przekroczyć maksymalnej punktacji - 30 pkt. 

 Nieobecność na egzaminie może być usprawiedliwiona jedynie zwolnieniem lekarskim lub 

rektorskim, dziekańskim przedstawionym koordynatorowi przedmiotu w ciągu 3 dni od dnia 

egzaminu. 

 Student nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej z każdego z etapów egzaminu. 

 Studenci, którzy otrzymali ocenę niedostateczną mają prawo do przystąpienia do egzaminu 

poprawkowego w sesji poprawkowej. 

 

 

Ja, niżej podpisany/na, potwierdzam, że zapoznałem/am się z Regulaminem zajęć z patofizjologii 

z zakresu modułów “Praktyczne Podstawy Diagnostyki Chorób oraz Podstawy Chorób A, B, C, D, E, 

F i G” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

Imię i nazwisko:    

 

Numer indeksu:    

 

Email:        

 

Lublin, data:    

 

Podpis:    


