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SYLABUS 

 

rok akademicki  rozpoczynający cykl kształcenia 2017/2018 

Nazwa 

modułu/przedmiotu : 
Podstawy Medycyny C Kod modułu  

Wydział: 
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym UM 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym UM 

Kierunek studiów: Lekarski 

Specjalności:  

Poziom studiów:    jednolite magisterskie X  III (doktoranckie)  

Forma  studiów: stacjonarne X    niestacjonarne X   

Rok studiów:  I  x II   III   IV   V   VI    
Semestr 

studiów:   

 1X 

 

Typ modułu/ 

przedmiotu: 
obowiązkowy X      

Język wykładowy: polski X       

Forma realizacji Godziny  

 

 Wykład (W)  

Seminarium (S) 17  

 
 

Ćwiczenia (C) 30  

E-wykłady (eW)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

Praktyki zawodowe (PZ)  

 
 inne  

RAZEM 47  

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta (h) 

1. Godziny kontaktowe  47  

2. Czas pracy własnej studenta  

 Sumaryczne obciążenie pracy studenta   

 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 4 

 

Cele kształcenia: 

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami rozwoju, mianownictwa anatomicznego, budowy 

narządów i ich wzajemnych stosunków topograficznych oraz mechanizmami działania układu odpornościowego, w 

tym swoistych i nieswoistych mechanizmów odporności humoralnej i komórkowej, a także z głównym układem 

zgodności tkankowej. Studenci poznają również podstawowe kierunki rozwoju terapii, w szczególności możliwości 

terapii komórkowej, terapii genowej i celowanej w określonych chorobach. Po zakończonym module, student będzie 

posługiwał się prawidłowo reakcją antygen - przeciwciało w aktualnych modyfikacjach i technikach celem 

prawidłowej diagnostyki chorób zakaźnych, alergicznych, autoimmunizacyjnych, chorób krwi i nowotworowych. 

Student będzie potrafił podjąć decyzję o potrzebie wykonania badań cytogenetycznych i molekularnych oraz będzie 

planował i wykonywał proste badania naukowe, poprawnie interpretował ich wyniki, a także wyciągał wnioski. 
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Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych 

efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć. 

Numer 

efektu 

kształcenia  

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

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych 

efektów 

kształcenia: 

Forma  

realizacji zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

A.W1 
zna mianownictwo anatomiczne, histologiczne i 

embriologiczne w języku polskim i angielskim 

Zaliczenie 

praktyczne,  

MCQ, SSQ 

C, S 

 

A.W2 

zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym 

(kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, 

miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym 

(układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ 

krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ 

moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy 

zmysłów, powłoka wspólna); 

Zaliczenie 

praktyczne,  

MCQ, SSQ 

C, S 

A.W3 
opisuje stosunki topograficzne między poszczególnymi 

narządami 

Zaliczenie 

praktyczne,  

MCQ, SSQ 

C, S 

A.W4 

 

zna podstawowe struktury komórkowe i ich specjalizacje 

funkcjonalne 

Zaliczenie 

praktyczne,  

MCQ, SSQ 

C, S 

A.W5 

 

zna mikroarchitekturę tkanek, macierzy pozakomórkowej 

oraz narządów 

Zaliczenie 

praktyczne,  

MCQ, SSQ 

C, S 

 

A.W6 

 

zna stadia rozwoju zarodka ludzkiego, budowę i 

czynność błon płodowych i łożyska oraz etapy rozwoju 

poszczególnych narządów 

Zaliczenie 

praktyczne,  

MCQ, SSQ 

C, S 

A.U1 
obsługuje mikroskop optyczny - także w zakresie 

korzystania z immersji 

Zaliczenie 

praktyczne 
C 

A.U2 rozpoznaje w obrazach z mikroskopu optycznego lub 

elektronowego struktury histologiczne odpowiadające 

narządom, tkankom, komórkom i strukturom 

komórkowym, dokonuje opisu i interpretuje ich budowę, 

oraz relacje między budową i funkcją 

Zaliczenie 

praktyczne,  

MCQ, SSQ 

C 

A.U3 
wyjaśnia anatomiczne podstawy badania 

przedmiotowego 

Zaliczenie 

praktyczne,  

MCQ, SSQ 

C, S 

A.U5 

 

posługuje się w mowie i piśmie mianownictwem 

anatomicznym, histologicznym oraz embriologicznym 

Zaliczenie 

praktyczne,  

MCQ, SSQ 

C, S 

   B.W21 

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 

MCQ, SSQ C, S 
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B.W22 

 

zna procesy takie jak: cykl komórkowy, proliferacja, 

różnicowanie i starzenie się komórek, apoptoza i nekroza 

oraz ich znaczenie dla funkcjonowania organizmu 

MCQ, SSQ C, S 

 

B.W23 

 

zna w podstawowym zakresie problematykę komórek 

macierzystych i ich zastosowania w medycynie 
MCQ, SSQ C, S 

B.W25 

Zna czynność i mechanizmy regulacji wszystkich 

narządów i układów organizmu człowieka, w tym 

układu: krążenia, oddechowego, pokarmowego, 

moczowego i powłok skórnych oraz rozumie zależności 

istniejące między nimi 

MCQ, SSQ C, S 

B.W26 
Zna mechanizm działania hormonów, oraz konsekwencje 

zaburzeń regulacji hormonalnej 
MCQ, SSQ C, S 

B.W28 Zna mechanizmy starzenia się organizmu MCQ, SSQ C, S 

B.W29 

Zna podstawowe ilościowe parametry opisujące 

wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym: 

zakres normy i czynniki demograficzne wpływające na 

wartość tych parametrów 

MCQ, SSQ C, S 

B.W30 

Zna związek między czynnikami zaburzającymi stan 

równowagi procesów biologicznych a zmianami 

fizjologicznymi i patofizjologicznymi 

MCQ, SSQ C, S 

B.W34 

Zna zasady prowadzenia badań naukowych, 

obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro 

służących rozwojowi medycyny 

MCQ, SSQ C, S 

B.U14 
Planuje i wykonuje proste badanie naukowe oraz 

interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski 

Realizacja 

zleconego 

zadania, Projekt, 

prezentacja 

C, S 

C.W20 
zna podstawy rozwoju oraz mechanizmy działania 

układu odpornościowego; w tym swoiste i nieswoiste 

mechanizmy odporności humoralnej i komórkowej 

MCQ, SSQ C, S 

C.W21 opisuje główny układ zgodności tkankowej MCQ, SSQ C, S 

C.W41 
zna podstawowe kierunki rozwoju terapii, w 

szczególności możliwości terapii komórkowej, terapii 

genowej i celowanej w określonych chorobach 

MCQ, SSQ C, S 

C.U3 

 

Potrafi podjąć decyzję o potrzebie wykonania badań 

cytogenetycznych i molekularnych 

Realizacja 

zleconego 

zadania, Projekt, 

prezentacja, 

MCQ, SSQ 

C, S 

 

C.U8 

 

posługuje się reakcją antygen - przeciwciało w 

aktualnych modyfikacjach i technikach dla diagnostyki 

chorób zakaźnych, alergicznych, autoimmunizacyjnych, 

chorób krwi i nowotworowych 

Realizacja 

zleconego 

zadania, Projekt, 

prezentacja, 

MCQ, SSQ 

C, S 
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K01 

przestrzega zasad postępowania na sali prosektoryjnej; 

wykazuje szacunek do zwłok ludzkich; posiada 

wymagany schludny strój (biały fartuch wiązany do tyłu, 

nakrycie głowy, buty lekarskie) 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego 

C 

K02 
Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich 

kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego 

C, S 

K03 

Rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny 

deficytów i potrzeb edukacyjnych, planuje własną 

aktywność edukacyjną 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego 

C, S 

K04 
Postępuje  zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 

etycznymi 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego 

C, S 

K05 
Posiada umiejętności zachowania się zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego 

C, S 

K06 Współpracuje i kreuje pracę w grupie 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego 

C, S 

K07 
Chętnie uczestniczy w części teoretycznej i praktycznej 

zajęć 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego 

C, S 

K08 Współpracuje w grupie 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego 

C, S 

K09 
Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, zachowując się 

kulturalnie 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego 

C, S 
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PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

w zakresie wiedzy: Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);  

Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi) 

w zakresie umiejętności: Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – 

clinical examination) ; Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: 

Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników);  Samoocena ( w tym portfolio) 

Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć /zgodną z zamierzonymi efektami 

kształcenia) 

Seminaria: 

1. Komórki macierzyste – ich rodzaje i występowanie. Wykorzystanie i pozyskiwanie komórek 

macierzystych. (2 godziny) 

2. Cykl komórkowy i jego regulacja. Proliferacja, etapy proliferacji. Różnicowanie oraz starzenie się 

komórek. (2 godziny) 

3. Rodzaje śmierci komórki: apoptoza, nekroza, autofagia. Rola tych procesów w funkcjonowaniu 

organizmu. (2 godziny) 

4. Odporność nieswoista komórkowa i humoralna. Układ dopełniacza. Rozpoznanie drobnoustrojów przez 

nieswoiste mechanizmy odporności. Układ odpornościowy w błonach śluzowych i skórze. (3 godziny) 

5. Odpowiedź swoista (nabyta). Przeciwciała, limfocyty B, odpowiedź typu humoralnego. Mechanizmy 

efektorowe limfocytów T. Budowa cząsteczek MHC klasy I i II, rola w procesie prezentacji antygenu i 

transplantologii, restrykcja MHC, związek z chorobami. (3 godziny) 

6. Pojęcie immunoterapii. Immunoterapia eksperymentalna. Przeciwciała monoklonalne. Immunoterapia 

ukierunkowana na immunologiczne punkty kontrolne. Powikłania immunoterapii. (2 godziny) 

7. Składniki morfotyczne krwi i chłonki. Budowa i funkcja szpiku kostnego, śledziony, naczyń i węzłów 

chłonnych głowy i szyi, klatki piersiowej, kończyny górnej, brzucha i miednicy oraz kończyny dolnej. (3 

godziny) 

 

Ćwiczenia: 

1. Tkanka mieloidalna. Hematopoeza, mielogeneza. Krew: osocze, krwinki czerwone, białe, płytki krwi. 

Funkcje krwi i chłonki. Narządy limfatyczne część 1: grudki limfatyczne, węzeł chłonny. (3 godziny) 

2. Układ czerwonokrwinkowy. Grupy krwi. (5 godzin) 

3. Narządy limfatyczne część 2:  śledziona, grasica. Cytologiczne procesy immunizacji. (3 godziny) 

4. Homeostaza. Odporność. (5 godzin) 

5. Komponenty układu immunologicznego. Zasady pobierania i przechowywania materiału biologicznego 

do badań immunologicznych. Techniki izolacji komórek układu immunologicznego z płynów ustrojowych i 

tkanek. Metody badania odpowiedzi nieswoistej. Publikacje i badania medyczne jako źródło wiedzy 

medycznej. Metody wykrywania antygenów w badaniach naukowych i diagnostyce. Zastosowanie 

przeciwciał monoklonalnych w immunodiagnostyce. Swoistość przeciwciał, wartościowość, 

powinowactwo przeciwciała i jego awidność. Reakcje antygen-przeciwciało, kompleksy immunologiczne. 

Testy immunoenzymatyczne. Płytkowy test enzymatyczny fazy stałej (ELISA), rodzaje testów ELISA, 

interpretacja wyników w czytniku do płytek. ELISpot – zasada działania i możliwości wykorzystania. (4 

godziny) 

6. Cytometr przepływowy – zasada działania, możliwości badawczo-diagnostyczne. Ocena fenotypu 

komórek układu immunologicznego. Cytometryczna ocena aktywacji komórek. Ocena zdolności do 

transformacji. Ocena czynnościowa limfocytów T (proliferacja, nabywanie antygenów aktywacji, 

cytotoksyczność, produkcja cytokin). Zakres norm dla populacji limfocytów. (4 godziny) 

7. Badania genetyczne w diagnostyce niedoborów odporności. Ocena predyspozycji do chorób 

dziedzicznych i nowotworów. Podstawowe metody biologii molekularnej: ocena kwasów nukleinowych: 

izolacja DNA i RNA, łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR), rozdział elektroforetyczny DNA. (4 godziny) 
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8. Układ naczyń i węzłów chłonnych. Topografia śledziony. (2 godziny) 

Literatura podstawowa: 

1. „Immunologia” Nowe wydanie. Redakcja: Jakub Gołąb, Marek Jakóbisiak, Witold Lasek, Tomasz 

Stokłosa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, wydanie 6 zmienione, 2013. 

2. „Immunologia. Funkcje i zaburzenia układu immunologicznego”. Autorzy: Pillai Shiv, Lichtman 

Andrew H., Abbas Abul K. Redakcja I wydania polskiego Jan Żeromski. Wydawnictwo Edra 

Urban&Partner. Wrocław, wydanie 1, 2015. 

3. „Diagnostyka immunologiczna w praktyce lekarskiej”. Redakcja: Jan Żeromski, Kazimierz 

Madaliński, Jacek M. Witkowski. Autorzy m. in. Jacek Roliński, Ewelina Grywalska, Wydawnictwo 

Mediton. Łódź, wydanie 1, 2017. 

4. Anatomia człowieka. Tom I-V.  A. Bochenek, M. Reicher.  PZWL 2016 

5. Atlas anatomii człowieka. F.H. Netter.  Wyd. Elsevier Urban&Partner 2008 

6. Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. Redakcja : Maciej Zabel. 

Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner Wrocław 2013 rok. 

7. Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia. K. L. Moore, T.V.N. Persaud, M.G. 

Torchia. Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner Wrocław 2013 rok. 

8.  „Seminaria z cytofizjologii”. Podręcznik dla studentów medycyny, weterynarii i biologii. Redakcja: 

Jerzy Kawiak i Maciej Zabel. Wydawnictwo Medyczne Urban &Partner. Wydanie 2. Wrocław 2014 

rok. 

Literatura uzupełniająca: 

9. „Immunologia. Słownik pojęć medycznych angielsko-polski i polsko-angielski”. Red. Ewelina 

Grywalska, Jacek Roliński. Wydawnictwo AsteriaMed. Gdańsk, 2016.  

10. Artykuł anglojęzyczny, dostępny w PubMed: Myeloid-Derived Suppressor Cells Endow Stem-like 

Qualities to Breast Cancer Cells through IL6/STAT3 and NO/NOTCH Cross-talk Signaling. Peng D, 

Tanikawa T, Li W, Zhao L, Vatan L, Szeliga W, Wan S, Wei S, Wang Y, Liu Y, Staroslawska E, 

Szubstarski F, Rolinski J, Grywalska E, Stanisławek A, Polkowski W, Kurylcio A, Kleer C, Chang 

AE, Wicha M, Sabel M, Zou W, Kryczek I. Cancer Res. 2016 Jun 1;76(11):3156-65. 

11. Artykuł, dostępny on-line: Leczenie substytucyjne immunoglobulinami. (Immunoglobulin substitution 

therapy.) Ewelina Grywalska, Jacek Roliński. Alergia Astma Immunol. 2014 t. 19 nr 4 s. 210-223. 

12. Anatomia. Gray. Podręcznik dla studentów. Tom I-III. Wydanie III. R.L. Drake, A.W. Vogl, A.W.M. 

Mitchell. EDRA Urban&Partner 2016 

13. Ross & Wilson Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby. A. Waugh, A. 

Grant. EDRA Urban&Partner 2012 

14. Ilustrowany słownik międzynarodowego mianownictwa anatomicznego. H. Feneis. Wyd. PZWL 

15. Atlas anatomii człowieka. Tom I-III. PROMETEUSZ. M. Szunke, E. Schulte, U.Schumacher, M. 

Voll, K. Wesker. MedPharma 2016 

16. Histologia: W. Sawicki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2012 rok. 

17. Histologia. Atlas cytologii i histologii. Sobotta/Hamersen. Tłumaczenie i opracowanie : Maciej Zabel. 

Wydawnictwo  Elsevier Urban& Partner 2008 rok. 

18. Embriologia dla studentów medycyny. H. Bartel. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa. 

Wydanie IV zmienione i uzupełnione 2010 rok. 
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…) 

Specjalistyczne laboratorium immunologiczne, rzutnik multimedialny, mikroskopy, preparaty histologiczne, 

preparaty narządów ludzkich, modele i plansze anatomiczne. 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 

1. Cele kształcenia „Podstawy Medycyny – moduł C” zawierają efekty kształcenia dotyczące: 

immunologii, histologii z cytofizjologią i embriologią, fizjologii człowieka oraz anatomii, które 

realizowane są w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
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2. Zajęcia w jednostkach organizacyjnych odbywają się na zasadach określonych w regulaminach 

wewnętrznych tych jednostek. 

3. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń i seminariów jest warunkiem dopuszczenia do testu końcowego. 

4. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność podczas semestru. W przypadku 

nieobecności usprawiedliwionej, student zobowiązany jest w ciągu 7 dni do dostarczenia usprawiedliwienia 

do asystenta prowadzącego zajęcia. W przypadku nieobecności studenta na zajęciach, treści programowe 

zajęć, na których student był nieobecny, zostaną zrealizowane w sposób i w czasie wskazanym przez 

asystenta prowadzącego ćwiczenia/seminarium. 

5. W czasie trwania ćwiczeń i seminariów ocenie podlegają zarówno wiedza, jak i umiejętności, 

kompetencje oraz postawy studenta. Podczas ćwiczeń i seminariów odbywają się sprawdziany pisemne 

i/lub ustne oraz praktyczne. Student może uzyskać oceny: ‘nz’ (niezaliczenie), ‘zal’ (zaliczenie) lub ‘zal+’ 

(zaliczenie ponadprzeciętne) w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Końcową ocenę z modułu 

‘zal+’ otrzymują studenci, którzy otrzymali co najmniej z 2 jednostek oceny ‘zal+’. 

6. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia/seminarium jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie ze 

wszystkich ćwiczeń i seminariów minimalnej oceny ‘zal’. 

7. Oceny ‘zal’ z seminariów i ćwiczeń nie można poprawiać – jest ona ostateczna. Studenci, którzy nie 

uzyskali zaliczenia zobowiązani są do zgłoszenia się do asystenta prowadzącego zajęcia i zaliczenia treści 

programowych ćwiczeń/seminariów w sposób i w czasie wskazanym przez asystenta prowadzącego 

ćwiczenia/seminarium.  

8. Student jest dopuszczony do egzaminu z danego modułu, jeśli osiągnie minimum ocenę ‘zal’ ze 

wszystkich seminariów i ćwiczeń.  

9. Test końcowy składa się ze 50 pytań testowych zamkniętych (5 wariantów odpowiedzi, spośród 

których 1 jest poprawna).  

10.  Ocena końcowa jest zależna od ilości zdobytych punktów:  

 > 95 %     5,0 (bdb) 

 91-95 %   4,5 (ponad db) 

 76-90 %   4,0 (db) 

 66-75 %   3,5 (dość db) 

 55-65 %   3,0 (dst) 

 < 55 %     2,0 (ndst) 

11.  Studenci, którzy uzyskali ocenę ‘zal+’ danego modułu i ocenę końcową z egzaminu co najmniej 3,5 

(dość db) otrzymują ocenę ostateczną podwyższoną o pół stopnia. 

12.  W przypadku oceny 2,0 (ndst) student ma prawo do poprawy egzaminu w terminie wyznaczonym 

przez Koordynatora modułu. Studenci, którzy nie przystąpią do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie uzyskają ocenę niedostateczną. Jedyny wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona. W takim 

przypadku data zaliczenia poprawkowego zostanie dla studenta ustalona indywidualnie przez Koordynatora 

modułu. 
13. Egzamin poprawkowy złożony jest z pytań testowych zamkniętych (5 wariantów odpowiedzi, spośród 

których 1 jest poprawna). Ocena końcowa jest zależna od ilości zdobytych punktów:  

 ≥ 97 %     5,0 (bdb) 

 94-96 %   4,5 (p db) 

 86-93 %   4,0 (db) 

 80-85 %   3,5 (d db) 

 55-79 %   3,0 (dst) 

 < 55  %    2,0 (ndst) 

 

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./e-mail) 

Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 4a, Tel. 81448 6420, e-mail: 

ewelina.grywalska@gmail.com 

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytofizjologii Doświadczalnej UM w Lublinie, 20-

080 Lublin, ul. Radziwiłłowska 11,  Tel. 81 448 61 50, e-mail: histiembr@umlub.pl 
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Katedra Anatomii Człowieka, Zakład Anatomii Prawidłowej UM w Lublinie, 20-400 Lublin, ul. 

Jaczewskiego 4, Tel. 81 448 60 20, e-mail: sekretariat.anatomia@umlub.pl 

Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka UM w Lublinie, 20-080 Lublin, ul. Radziwiłłowska 11, Tel. 81 448 

60 80, e-mail: fizjologia@um.lublin.pl  

 

Nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus  

1. Dr hab. n. med. Ewelina Grywalska (Tel. 533754455, E-mail: ewelina.grywalska@gmail.com) 

 

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia  

1. Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński 

2. Dr hab. n. med. Ewelina Grywalska 

3. Dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak 

4. Dr hab. n. med. Piotr Pożarowski 

5. Dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk 

6. Dr n. med. Justyna Woś 

7. Prof. dr hab. n. med. Barbara Jodłowska-Jędrych 

8. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska 

9. Dr hab. n. med. Katarzyna Borowska 

10. Dr n. med. Patrycja Chylińska-Wrzos 

11. Dr n. med. Ewelina Wawryk-Gawda 

12. Dr n. med. Beata Budzyńska 

13. Dr n. med. Włodzimierz Matysiak 

14. Dr . n. med. Beata Cichacz-Kwiatkowska 

15. Dr n. med. Katarzyna Kot-Bakiera 

16. Dr n. med. Joanna Sekita-Krzak 

17. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski 

18. Prof. dr hab. n. med. Franciszek Burdan 

19. Prof. dr hab. n. med. Barbara Madej-Czerwonka 

20. Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz  

21. Dr n. med. Teresa Hermanowicz-Dryka 

22. Dr n. med. Monika Cendrowska-Pinkosz 

23. Dr n. med. Mariusz Klepacki 

24. Dr n. med. Grzegorz Opielak 

25. Dr n. wet. Iwona Łuszczewska-Sierakowska 

26. Dr n. med. Jacek Baj  

27. Dr n. med. Jerzy Bednarski 

28. Dr n. med. Wojciech Dworzański 

29. Dr n. med. Jacek Kiś 

30. Dr n. med. Marek Tomaszewski 

31. Lek. med. Tomasz Chrościcki 

32. Lek. med. Mateusz Szymański 

33. Dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska   

34. Dr n. med. Barbara Borowicz  

35. Dr n. med. Beata Cygan   

36. Dr n. med. Mariola Dec 

37. Lek. med. Aleksandra Majdan 
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38. Dr n. med. Anna Nadulska   

39. Dr n. biol. Anna Olszewska  

40. Dr n. biol. Monika Prendecka  

41. Dr n. med. Michał Sagan  

42. Dr n. med. Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko   

43. Dr n. med. Mariusz Teter 

44. Lek. med. Joanna Kostrzewa 

 

 

 

Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia                                             Podpis Dziekana 

 

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

 

 

 

Data sporządzenia sylabusa dd.mm.rrrr 

 

 

 

 


