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SYLABUS 

Część A - Opis przedmiotu kształcenia. 

Nazwa 

modułu/przedmiotu : 
IMMUNOLOGIA KLINICZNA Kod modułu LK.3.C.001 

Wydział: 
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym  UM 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym UM 

Kierunek studiów: Lekarski 

Specjalności: - 

Poziom studiów: I (licencjackie)   jednolite magisterskie x   

Rodzaj studiów: stacjonarne x    niestacjonarne x   

Rok studiów:  I   II x III   IV   V   VI    
Semestr 

studiów:   

  3 x 4 x 

 

Typ modułu/ 

przedmiotu: 
obowiązkowy x      

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu: 
 podstawowy x       

Język wykładowy: polski x       

Forma kształcenia Godziny 

Wykład 15 

Seminarium  

Ćwiczenia 55 

Laboratorium  

E-learning  

Zajęcia praktyczne  

Praktyki zawodowe  

inne  

RAZEM 70 

Cele kształcenia: 

 

Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z immunologią podstawową i kliniczną: zapoznanie z 
metodami diagnostyki, postępowaniem leczniczym i prewencyjnym schorzeń, będących przejawem 
dysfunkcji układu immunologicznego. 
 

Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych 

efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.  
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Numer 
efektu 
kształcenia 

Student, który zaliczy moduł  (przedmiot) wie/umie/potrafi: 

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 
zamierzonych efektów 
kształcenia: 

Forma zajęć 
dydaktycznych 
* wpisz 
symbol 

W01 
zna sposoby komunikacji między komórkami, a także między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową; oraz 
szlaki przekazywania sygnałów w komórce i przykłady zaburzeń w tych procesach prowadzące do rozwoju 
nowotworów i innych chorób 

Egzamin W 

W02 
zna procesy takie jak: cykl komórkowy, proliferacja, różnicowanie i starzenie się komórek, apoptoza i nekroza 
oraz ich znaczenie dla funkcjonowania organizmu 

Egzamin W 

W03 zna w podstawowym zakresie problematykę komórek macierzystych i ich zastosowania w medycynie Egzamin W 

W04 
zna zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących 
rozwojowi medycyny 

Zaliczenie testowe + 
odpowiedź ustna, 
egzamin 

Ć 

W05 zna uwarunkowania genetyczne grup krwi człowieka oraz konfliktu serologicznego w układzie Rh Egzamin W 

W06 opisuje aberracje autosomów i heterosomów będące przyczyną chorób, w tym nowotworów onkogenezy 
Zaliczenie testowe + 
odpowiedź ustna, 
egzamin 

Ć 

W07 
zna podstawy rozwoju oraz mechanizmy działania układu odpornościowego, w tym swoiste i nieswoiste 
mechanizmy odporności humoralnej i komórkowej 

Zaliczenie testowe + 
odpowiedź ustna, 
egzamin 

Ć 

W08 opisuje główny układ zgodności tkankowej Egzamin W 

W09 zna typy reakcji nadwrażliwości, rodzaje niedoborów odporności oraz podstawy immunomodulacji 
Zaliczenie testowe + 
odpowiedź ustna, 
egzamin 

Ć 

W10 zna zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów 
Zaliczenie testowe + 
odpowiedź ustna, 
egzamin 

Ć 

W11 określa genetyczne podstawy doboru dawcy i biorcy oraz podstawy immunologii transplantacyjnej 
Zaliczenie testowe + 
odpowiedź ustna, 
egzamin 

Ć 

W12 
zna podstawowe kierunki rozwoju terapii, w szczególności możliwości terapii komórkowej, terapii genowej i 
celowanej w określonych chorobach 

Zaliczenie testowe + 
odpowiedź ustna, 
egzamin 

Ć 

W13 

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku 
najczęstszych chorób dzieci: 

c) ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu 
oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy, alergicznego nieżytu nosa, 
i) pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego 
najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego 

 
Zaliczenie testowe + 
odpowiedź ustna, 
egzamin 
 
 
 

Ć 

W14 

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do 
najczęstszych chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych, oraz ich powikłań: 
b) chorób układu oddechowego, w tym: chorób dróg oddechowych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, 
astmy oskrzelowej, rozstrzenia oskrzeli, mukowiscydozy, zakażeń układu oddechowego, chorób 
śródmiąższowych płuc, opłucnej, śródpiersia, obturacyjnego i centralnego bezdechu sennego, niewydolności 
oddechowej (ostrej i przewlekłej), nowotworów układu oddechowego, 
c) chorób układu pokarmowego, w tym: jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, jelit, trzustki, wątroby, 
dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego 
f) chorób układu krwiotwórczego, w tym: aplazji szpiku, niedokrwistości, granulocytopenii i agranulocytozy, 
małopłytkowości, białaczek ostrych, nowotworów mieloproliferacyjnych i mielodysplastyczno-
mieloproliferacyjnych, zespołów mielodysplastycznych, nowotworów z dojrzałych limfocytów B i T, skaz 
krwotocznych, trombolifilii, stanów bezpośredniego zagrożenia życia w hematologii, zaburzeń krwi w 
chorobach innych narządów 
h) chorób alergicznych, w tym: anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego oraz obrzęku naczynioruchowego, 

 
Zaliczenie testowe + 
odpowiedź ustna, 
egzamin 

 
Ć 

W15 

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego  
oraz profilaktycznego w najczęstszych chorobach bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i grzybicach, w 
tym zakażeniach pneumokokowych, wirusowym zapaleniu wątroby, nabytym niedoborze odporności AIDS, 
sepsie i zakażeniach szpitalnych 

Zaliczenie testowe + 
odpowiedź ustna, 
egzamin 

Ć 

W16 
Zna podstawowe cechy, uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób skóry 
człowieka 

Zaliczenie testowe + 
odpowiedź ustna, 
egzamin 

Ć 

W17 
zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady 
pobierania materiału do badań 

Zaliczenie testowe + 
odpowiedź ustna, 
egzamin 

Ć 

U01 planuje i wykonuje proste badanie naukowe oraz interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski 
Arkusz obserwacyjny 
– protokół 
indywidualny studenta 

Ć/ZP 

U02 podejmuje decyzję o potrzebie wykonania badań cytogenetycznych i molekularnych 
Arkusz obserwacyjny 
– protokół 
indywidualny studenta 

Ć/ZP 

U03 
posługuje się reakcją antygen - przeciwciało w aktualnych modyfikacjach i technikach dla diagnostyki chorób 
zakaźnych, alergicznych, autoimmunizacyjnych, chorób krwi i nowotworowych 

Arkusz obserwacyjny 
– protokół 
indywidualny studenta 

Ć/L 

U04 
analizuje zjawiska odczynowe, obronne i przystosowawcze oraz zaburzenia regulacji wywoływane przez 
czynnik tiologiczny 

Arkusz obserwacyjny 
– protokół 
indywidualny studenta 

Ć 

U05 kwalifikuje pacjenta do szczepień 
Arkusz obserwacyjny 
– protokół 
indywidualny studenta 

Ć 

K01 chętnie uczestniczy w części teoretycznej i praktycznej zajęć 
Arkusz obserwacyjny 
– protokół 
indywidualny studenta 

Ć/ZP 

K02 współpracuje w grupie 
Arkusz obserwacyjny 
– protokół 
indywidualny studenta 

Ć/ZP 

K03 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, zachowując się kulturalnie 
Arkusz obserwacyjny 
– protokół 
indywidualny studenta 

Ć 

* W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; L- laboratorium; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa; 
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Proszę oznaczyć krzyżykami w skali 1-3 jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: przekaz wiedzy, 

umiejętności czy kształtowanie postaw np.:  

Wiedza  +  +  + 

Umiejętności + + 

Postawy + 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta 

 (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.) 

Obciążenie studenta (h) 

1. Godziny kontaktowe   70 

2. Czas pracy własnej studenta  80 

 Sumaryczne obciążenie pracy studenta  150 

 Punkty ECTS za moduł/przedmiotu 5 

 Uwagi  

Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na 

zamierzone efekty kształcenia) 

WYKŁADY: 

WYKŁADY dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego z zakresu IMMUNOLOGII KLINICZNEJ (SEMESTR ZIMOWY) 

 

1. Cykl komórkowy. Czynniki wpływające na przebieg cyklu komórkowego – na przykładzie komórek układu odpornościowego. 

2. Szlaki przekaźnictwa sygnałowego zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego na przykładzie limfocytów B i T. 

3. Proliferacja, różnicowanie i starzenie się komórek odpowiedzi nieswoistej i swoistej. 

4. Apoptoza i nekroza – znaczenie dla funkcjonowania organizmu na przykładzie tymocytów i komórek nowotworowych. 

5. Komórki macierzyste układu odpornościowego i ich zastosowanie w medycynie. 

 

WYKŁADY dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego z zakresu IMMUNOLOGII KLINICZNEJ (SEMESTR LETNI) 

 

1. Główny układ zgodności tkankowej w aspekcie przeszczepów komórek macierzystych krwi obwodowej. Uwarunkowania genetyczne 

grup krwi człowieka oraz konfliktu serologicznego w układzie Rh. 

2. Niedobory odporności humoralnej występujące u osób dorosłych. 

3. Niedobory odporności nieswoistej. 

4. Niedobory odporności komórkowej. Substancje wpływające na czynność układu immunologicznego. 

5. Szczepienia ochronne w niedoborach odporności. 

 

ĆWICZENIA: 

 

ĆWICZENIA dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego z zakresu IMMUNOLOGII KLINICZNEJ (SEMESTR ZIMOWY) 

 

Ćwiczenie 1: Wprowadzenie do immunologii.  

•Krótka historia immunologii.  

•Morfologia i rozwój układu immunologicznego.  

•Podstawowe komponenty i zasadnicze cechy odpowiedzi immunologicznej.  

•Limfocyty i przeciwciała (immunoglobuliny). 

•Antygeny i grasiczozależność. 

•Mechanizmy swoiste i nieswoiste odpowiedzi immunologicznej. 

•Typy odpowiedzi immunologicznej (odpowiedź komórkowa i humoralna). 

•Etapy odpowiedzi immunologicznej. 

•Narządy ośrodkowe i obwodowe układu odporności (grasica, szpik kostny, grudki i węzły limfatyczne, śledziona, naczynia limfatyczne). 

•Krążenie leukocytów. 

 

Ćwiczenie 2: Limfocyty T, komórki NK i NKT. 

•Rozwój i dojrzewanie limfocytów T. 

•Selekcja pozytywna i negatywna. 

•Restrykcja MHC. 

•Powstawanie i rola komórek NK i NKT. 

•Subpopulacje limfocytów T i ich rola. 
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•Prezentacja antygenów limfocytom T. 

•Aktywacja limfocytów T. 

•Receptory limfocytów T wiążące antygen. TCR. 

•Mechanizmy cytotoksyczności limfocytów. 

•Limfocyty T a regulacja odpowiedzi immunologicznej. 

•Pamięć immunologiczna – limfocyty T pamięci. 

•Niedobory odporności komórkowej. 

 

Ćwiczenie 3: Limfocyty B. Przeciwciała. 

•Rozwój i dojrzewanie limfocytów B. 

•Selekcja pozytywna i negatywna. 

•Aktywacja limfocytów B. 

•Odpowiedź typu humoralnego. 

•Subpopulacje limfocytów B i ich rola. 

•Receptory immunoglobulinowe limfocytów B. 

•Limfocyty B a regulacja odpowiedzi immunologicznej. 

•Pamięć immunologiczna – limfocyty B pamięci. 

•Przeciwciała: charakterystyka, powstawanie. 

•Przeciwciała monoklonalne. 

 

Ćwiczenie 4: Mechanizmy odporności nieswoistej. 

•Układ dopełniacza. 

•Mechanizmy rozpoznawania drobnoustrojów. 

•Kooperacja pomiędzy odpowiedzią nieswoistą a swoistą. 

•Fagocytoza i mechanizmy cytotoksyczności komórek żernych. 

•Cytokiny. 

•Zastosowanie cytokin i ich receptorów w medycynie. 

 

Ćwiczenie 5: Immunodiagnostyka. 

•Zapoznanie się z podstawowymi badaniami laboratoryjnymi z zakresu odporności typu humoralnego: warunki pobierania i transportu 

materiału biologicznego, metody badania wykładników odporności humoralnej - pomiary jakościowe i ilościowe stężenia przeciwciał. 

•Zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny.  
•Ocena aktywności dopełniacza. 

•Zapoznanie się z podstawowymi badaniami laboratoryjnymi z zakresu odporności typu komórkowego: warunki pobierania i transportu 

materiału biologicznego, metody badania wykładników odporności komórkowej – cytometria przepływowa, pomiary jakościowe i ilościowe 

stężenia cytokin. 

•Testy czynnościowe oceniające funkcje układu immunologicznego. 

•Badania cytogenetyczne i molekularne. 

•Diagnostyka a badania naukowe. 

 

ĆWICZENIA dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego z zakresu IMMUNOLOGII KLINICZNEJ (SEMESTR LETNI) 

 

Ćwiczenie 1:  

A/ Przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych chorób dzieci – aspekty 

immunologiczne: 

• Ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych,  

• Wad wrodzonych układu oddechowego,  

• Gruźlicy, 

• Mukowiscydozy,  

• Najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego.  

B/ Przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wewnętrznych 

występujących u osób dorosłych, oraz ich powikłań – aspekty immunologiczne: 

• Chorób układu oddechowego, w tym: przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, rozstrzenia oskrzeli,  

• Mukowiscydozy,  

• Zakażeń układu oddechowego,  

• Chorób śródmiąższowych płuc, opłucnej, śródpiersia, obturacyjnego i centralnego bezdechu sennego, niewydolności oddechowej (ostrej i 

przewlekłej),  

C/ Immunologia nowotworów układu oddechowego. 

 

Ćwiczenie 2:  

A/Choroby alergiczne.  

• Podstawowe definicje. 

• Alergeny. 

• Etiopatogeneza. 

• Diagnostyka ze szczególnym uwzględnieniem reakcji antygen-przeciwciało. 

• Leczenie ze szczególnym uwzględnieniem immunoterapii swoistej. 

B/Immunologia skóry - podstawowe cechy, uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób dermatologicznych. 

 

Ćwiczenie 3:  

Przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego oraz profilaktycznego (kwalifikacja do szczepień ochronnych i 

immunomodulacja) w najczęstszych chorobach bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i grzybicach, w tym zakażeniach pneumokokowych, 

wirusowym zapaleniu wątroby, nabytym niedoborze odporności AIDS, sepsie i zakażeniach szpitalnych – ze szczególnym uwzględnieniem 

odpowiedzi immunologicznej swoistej i nieswoistej. Zjawiska odczynowe, obronne i przystosowawcze oraz zaburzenia regulacji wywoływane 

przez czynnik etiologiczny – rola komórek układu odpornościowego.  
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Ćwiczenie 4:  

A/ Onkogeneza i immunologia nowotworów - aberracje autosomów i heterosomów będące przyczyną chorób, w tym nowotworów: 

• Mechanizmy onkogenezy. 

• Nowotwory o znanym czynniku etiologicznym. 

• Antygeny związane z nowotworzeniem. 

• Diagnostyka immunologiczna nowotworów. 

• Terapia genowa, celowana i komórkowa. 

B/ Aspekty immunologiczne chorób układu krwiotwórczego, w tym: aplazji szpiku, niedokrwistości, granulocytopenii i agranulocytozy, 

małopłytkowości, białaczek ostrych, nowotworów mieloproliferacyjnych i mielodysplastyczno-mieloproliferacyjnych, zespołów 

mielodysplastycznych, nowotworów z dojrzałych limfocytów B i T, skaz krwotocznych, trombolifilii, stanów bezpośredniego zagrożenia życia 

w hematologii, zaburzeń krwi w chorobach innych narządów. 

 

Ćwiczenie 5:  

A/ Zasady doboru dawcy i biorcy. Immunologia transplantacyjna.  

B/ Planowanie i wykonanie prostych badań naukowych oraz interpretacja ich wyników. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne: 

1. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T Immunologia wyd.5 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009  

2. Male D., Brostoff J., Roth D.B., Roitt I. Immunologia 7 ed., Elsevier Urban&Partner , Wrocław, 2008  

3. Artykuły tematyczne podawane na bieżąco po przeprowadzonych zajęciach 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…) 

1. Zestaw do prezentacji multimedialnych: laptop, projektor multimedialny  

2. Laboratorium wyposażone w stoły laboratoryjne, cytometr przepływowy, czytniki ELISA i ELISPOT, aparaty do PCR, wirówki 

laboratoryjne, pipety automatyczne, mikroskop świetlny z torem wizyjnym i ekranem LCD min 42’. 

3. Jednorazowy sprzęt laboratoryjny, płyny hodowlane, odczynniki (w tym przeciwciała monoklonalne) 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 

1. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń w semestrze jest warunkiem zaliczenia poszczególnych semestrów i dopuszczenia do egzaminu 
końcowego. 

2. Zaliczenie ćwiczenia oznacza obecność na zajęciach oraz uzyskanie minimum 9 punktów z ćwiczeń w semestrze. 
3. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność podczas ćwiczeń w semestrze. Jednak – celem uzyskania punktów - 

należy ćwiczenie to odrobić z inną grupą lub zaliczyć u asystenta, odpowiedzialnego za dany temat, zgodnie z wymaganiami 
stawianymi przez tego asystenta. 

4. Nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub rektorskim oznacza zaliczenie ćwiczenia, jednak w celu otrzymania 
dodatkowych punktów należy zgłosić się do asystenta, który przeprowadzi kolokwium ustne/pisemne lub odbyć zajęcia z inną grupą 
studencką. 

5. System oceniania – ocenie podlegają zarówno wiedza, jak i umiejętności oraz kompetencje: 
a. Podczas ćwiczenia 2, 3, 4 oraz 5 odbywa się kolokwium pisemne, składające się z 10 pytań testowych, sprawdzających 

wiedzę z zakresu poprzedniego ćwiczenia  
b. System oceniania testów: 

Ilość uzyskanych punktów z testu Punktacja za ćwiczenie 

0-6 0 

7-8 1 

9-10 2 

 
c. Podczas każdego ćwiczenia (1, 2, 3, 4 oraz 5) student może dodatkowo uzyskać punktację 0, 1 lub 2 za posiadaną wiedzę z 

zakresu poszczególnych ćwiczeń, odpowiadając na pytania zadawane przez asystentów 
d. Maksymalna punktacja za poszczególne ćwiczenia przedstawiona jest w poniższej tabeli: 

Ćwiczenie Maksymalna punktacja za ćwiczenie 

1 2 

2 4 

3 4 

4 4 

5 4 

 
e. Karta ocen każdego studenta z zakresu poszczególnych ćwiczeń wygląda następująco: 

Imię i nazwisko Data Wiedza Umiejętności Postawy 

  Punktacja 
testu 

Punktacja odpowiedzi 
ustnej 

Suma punktów za 
ćwiczenie 

Zaliczono / nie 
zaliczono 

Ocena pozytywna/ocena 
negatywna 

 
6. W każdym semestrze za ćwiczenia można zdobyć sumarycznie 18 punktów, które zostaną doliczone do punktacji z EGZAMINU 

KOŃCOWEGO W SEMESTRZE LETNIM, warunkując ocenę z przedmiotu 
7. Ocen z ćwiczeń nie można poprawiać – są one ostateczne, jednak osoby, które otrzymały 8 punktów lub mniej w semestrze, nie 

uzyskują zaliczenia semestru oraz dopuszczenia do egzaminu końcowego; zobowiązane są do zgłoszenia się do asystenta 
prowadzącego zajęcia i ustnego zaliczenia ćwiczeń  

8. W przypadku niezrozumienia zagadnień związanych z poruszanym podczas ćwiczeń tematem, student może przyjść do asystenta 
prowadzącego ćwiczenia w trakcie godzin konsultacyjnych (każdy z asystentów 2x45 min tygodniowo) celem wyjaśnienia 
wątpliwości oraz utrwalenia wiedzy i umiejętności   

9. Student, który zakończył co najmniej jedno ćwiczenie z wynikiem 0 punktów, zobowiązany jest do zgłoszenia się do asystenta w 
czasie trwania godzin konsultacyjnych celem utrwalenia materiału i wyjaśnienia zagadnień poruszanych podczas tego ćwiczenia  
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10. Semestr zalicza się studentowi, który zdobył min. 9 punktów podczas ćwiczeń, wykazał się zdobyciem wszystkich umiejętności oraz 
reprezentował właściwe postawy  

11. Szczegółową punktację i oceny semestralne zestawiono w tabeli: 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Zaliczenie przedmiotu oznacza zdanie egzaminu końcowego, zdobycie wszystkich wymaganych umiejętności oraz reprezentowanie 

właściwych postaw przez studenta 
13. Egzamin końcowy 

a. trwa 120 minut od momentu rozpoczęcia testu. 
b. Test egzaminacyjny składa się z 110 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Zakres tematyczny obejmuje po 10 pytań z 

poszczególnych ćwiczeń semestru zimowego oraz letniego (w sumie 100 pytań) oraz 10 pytań z wykładów. 
c. Na egzamin studenci przychodzą z wypełnionymi (imieniem i nazwiskiem studenta, numerem grupy studenckiej, imieniem i 

nazwiskiem wykładowcy, liczbą godzin) indeksami i/lub kartami egzaminacyjnymi oraz dokumentami tożsamości ze zdjęciem. 
d. Indeksy i karty egzaminacyjne studenci zostawiają podczas egzaminu i odbierają z wpisaną oceną w sekretariacie Katedry i 

Zakładu Immunologii Klinicznej w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu testowego. 
e. Podczas trwania egzaminu testowego student może posiadać przy sobie jedynie przybory do pisania. Pozostałe rzeczy, 

wchodząc do sali egzaminacyjnej, studenci winni odłożyć w miejscu wskazanym przez osoby prowadzące egzamin. 
f. Każda próba korzystania z urządzeń elektronicznych, materiałów naukowych czy wiedzy koleżanek/kolegów będzie karana po 

raz pierwszy upomnieniem, a po raz drugi odebraniem testu i wpisaniem oceny niedostatecznej do indeksu oraz karty 
egzaminacyjnej.  

g. Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas egzaminu skutkować będzie wpisaniem oceny niedostatecznej do indeksu oraz 
karty egzaminacyjnej.  

h. Nieobecność na egzaminie może być usprawiedliwiona jedynie zwolnieniem lekarskim lub rektorskim/dziekańskim, 
przedstawionym koordynatorowi przedmiotu w ciągu 7 dni od dnia egzaminu testowego. Koordynator ustala z Kierownikiem 
Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej termin i formę egzaminu, a następnie informuje o tym studenta. 

i. Studenci, którzy uzyskali ocenę niedostateczną będą informowani o terminie i formie egzaminu. 
j. Do punktacji z egzaminu końcowego doliczane są punkty z ćwiczeń, zatem student może maksymalnie zdobyć 156 punktów. 
k. Kryterium oceniania egzaminu końcowego przedstawiono w tabeli: 

Ilość uzyskanych punktów z testu (maks. 120) i z 
ćwiczeń (maks. 36) 

Ocena 

0-94 2 

95-109 3 

110-117 3,5 

118-130 4 

131-147 4,5 

148-156 5 
 

Ilość uzyskanych punktów - maks. 18 Ocena 

8 lub poniżej 8  2 – student musi zaliczyć semestr 

9-11 3 

12-13 3,5 

14-15 4 

16-17 4,5 

18 5 

 

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email) 

Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej (tel. 81 756 4842/ e-mail: jacek.rolinski@gmail.com) 

 

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia 

Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński 

Dr n. med. Ewelina Grywalska 

Dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos 

Dr n. med. Małgorzata-Bartkowiak-Emeryk 

 

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia                                             Podpis Dziekana 

 

      …………...………………..              ………………………………. 

 

Data sporządzenia sylabusa ………………………….. 


