MIKROBIOLOGIA
ORGANIZACJA ZAJĘĆ i REGULAMIN
1. Zajęcia prowadzone w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej dla studentów
III roku Wydziałów Lekarskich mają charakter zajęć praktycznych: ćwiczenia - 70
godzin, seminaria – 10 godzin.
2. Plan zajęć, regulamin, kryteria oceny dostępne są na stronie internetowej Katedry
http://www.mikrobiologia.wum.edu.pl/. Szczegółowy program ćwiczeń dostępny
będzie dwa tygodnie przed planowanymi zajęciami.
3. Na ćwiczeniach studenci pracują z materiałem zakaźnym. Należy bezwzględnie
przestrzegać przepisów BHP dotyczących pracy w laboratorium, w tym: okrycia
zewnętrzne pozostawić w szatni, przed przystąpieniem do zajęć włożyć bawełniany
fartuch ochronny, który pozostanie w pracowni do zaliczenia ćwiczeń..
4. Każdy student na pierwszych ćwiczeniach zapoznaje się ze szczegółowymi zasadami
BHP, których znajomość potwierdza podpisem. O wszystkich wypadkach podczas
zajęć student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić asystenta
5. Zajęcia rozpoczynają się i kończą wg ustalonego harmonogramu. Obecność na
wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Ćwiczenia opuszczone (usprawiedliwione
zwolnieniem lekarskim) należy odrobić z inną grupą, po uzgodnieniu z asystentem
prowadzącym zajęcia. Nieobecności nieusprawiedliwione skutkują niedopuszczeniem
do kolokwium. W trakcie zajęć nie wolno, bez zgody asystenta, opuszczać sali
ćwiczeniowej.
6. Studenci obowiązani są do posiadania zeszytu, w którym sporządzają protokoły z
ćwiczeń.
7. Literatura niezbędna do osiągnięcia efektów kształcenia:
Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller, Mikrobiologia, I Wydanie
polskie, Tłumaczenie VI wydania ang, Elsevier – Urban and Partner, 2011
Eligia Szewczyk, Diagnostyka bakteriologiczna, Wydawca: PWN, Rok wydania:
Warszawa 2013, dodruk 2017, Wydanie: 2
Materiały dydaktyczne udostępniane przez Katedrę i Zakład Mikrobiologii na stronie
internetowej.
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ZALICZENIE ĆWICZEŃ
Ocena wiedzy
Studenta obowiązuje teoretyczne przygotowanie do zajęć zgodnie z programem w oparciu
o obowiązujące podręczniki.
Studenci w każdym semestrze przystępują do kolokwiów, którego tematyka jest powiązana z
zagadnieniami prezentowanymi podczas zajęć (seminaria + ćwiczenia). Brak zaliczenia lub
nieobecność na kolokwium powoduje konieczność zdawania kolokwium poprawkowego, a
niezaliczenie (lub nieobecność) w terminie poprawkowym, powoduje konieczność zaliczenia
komisyjnego.
Ocena umiejętności
W ostatnim tygodniu zajęć, w semestrze letnim odbędzie się sprawdzian praktyczny
(zaliczenie pracowni) ze znajomości etapów diagnostyki mikrobiologicznej, interpretacji
wyniku badania mikrobiologicznego oraz oceny antybiogramu.
Brak zaliczenia sprawdzianu praktycznego powoduje konieczność zdawania sprawdzianu
praktycznego poprawkowego lub komisyjnego.
Warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu praktycznego jest:
- obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach. Pojedynczą nieobecność należy odrobić
w formie uzgodnionej z asystentem prowadzącym zajęcia; wyjątkowe sytuacje losowe będą
rozpatrywane indywidualnie.
- zaliczenie kolokwiów na ocenę co najmniej dostateczną (w terminie pierwszym,
poprawkowym lub komisyjnym)

EGZAMIN KOŃCOWY
Odbędzie się 26.06.2018 (wtorek) godz. 11.00-14.00
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie sprawdzianu praktycznego na ocenę
co najmniej dostateczną (w terminie pierwszym, poprawkowym lub komisyjnym).
Egzamin ma formę testową, składa się ze 100 pytań, przewidziany czas na rozwiązanie testu
100 min. Niezaliczenie testu powoduje konieczność zdawania egzaminu poprawkowego
(sprawdzian ustny lub testowy, do decyzji Kierownika Katedry).
Informacje o wynikach egzaminu będą umieszczone na stronie internetowej Katedry.
Studentowi przysługuje prawo wglądu do jego pracy pisemnej w uzgodnionym terminie
do 3 dni od daty opublikowania wyników.
Nieobecność na egzaminie czy kolokwium w przypadku nieusprawiedliwienia w terminie
7 dni od daty egzaminu, skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Studenci, których oceny uzyskane z dwu kolokwiów oraz sprawdzianu praktycznego nie są
niższe niż 4,0 i ich średnia arytmetyczna jest równa lub wyższa niż 4,5 mają prawo ubiegać
się o zdawanie ustnego egzaminu w terminie „0”.
Student ma możliwość oceny zajęć wypełniając uczelnianą ankietę oceny zajęć i nauczycieli
akademickich oraz może zgłaszać uwagi do osoby prowadzącej zajęcia, adiunkta
odpowiedzialnego za organizację zajęć, a w sprawach konfliktowych do Kierownika Katedry.

