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Katedra i Zakład Patomorfologii  
Wydziału Medycyny i Stomatologii 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
 
 

REGULAMIN 
Zajęć z patomorfologii dla studentów II roku kierunku biotechnologia, specjalność 

biotechnologia medyczna Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny 
Laboratoryjnej w roku akademickim 2022/2023 

 
Zajęcia obejmują wykłady, ćwiczenia i seminaria dla kierunku biotechnologia specjalność 
biotechnologia medyczna. 
A. Wykłady: 

1) Dotyczą zmian patomorfologicznych, mechanizmów ich powstawania oraz ich skutków. 
2) Są uzupełnieniem wiadomości podręczników w sensie ich uaktualnienia i syntetycznego 

opracowania zagadnień. 
3) Dostarczają informacji na temat najnowszych osiągnięć w biologii i medycynie. 

Wiadomości przekazywane na wykładach są wymagane podczas sprawdzianu końcowego. 
Wykłady są nagrane i umieszczone na platformie Moodle w wirtualnym dziekanacie.  
B. Ćwiczenia/seminaria: 

1) Ćwiczenia i seminaria są obowiązkowe, a obecność sprawdzana. 
2) Student jest zobowiązany do przygotowania się teoretycznie z tematów ćwiczeń i seminariów. 

W przypadku nieprzygotowania należy zaliczyć materiał omawiany na ćwiczeniu lub 
seminarium u asystenta prowadzącego w terminie 1 tygodnia. 

3) Student powinien usprawiedliwić nieobecność na ćwiczeniu lub seminarium. W przypadku 
usprawiedliwionej nieobecności zaliczenie ćwiczenia lub seminarium polega na zdaniu 
omówionego materiału w terminie 1 tygodnia od nieobecności.  

4) Przybycie na zajęcia po planowym ich rozpoczęciu jest traktowane jako spóźnienie.  
5) Student nie zostanie dopuszczony do zajęć w przypadku spóźnienie na zajęcia 

przekraczającego 20 minut, co traktowane będzie jako nieobecność nieusprawiedliwiona. 
6) Student nie może mieć więcej niż 2 nieobecności w semestrze (w tym tylko jedną nieobecność 

nieusprawiedliwioną). W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Kierownik Zakładu w 
porozumieniu z Dziekanem. 

7) Zaliczenie nieobecności nieusprawiedliwionej wymaga zdania w terminie 1 tygodnia, od 
nieobecności, materiału z programu opuszczonego ćwiczenia lub seminarium oraz udziału w 
przygotowywaniu preparatów do badania histopatologicznego w Zakładzie Patomorfologii 
przez 6 godzin w okresie między nieobecnością a terminem sprawdzianu końcowego.  

8) Student nie zostanie dopuszczony do zajęć lub zostanie z nich wyproszony w razie 
niewłaściwego zachowania sprzecznego z regulaminem studiów lub innymi obowiązującymi 
na Uczelni przepisami, zachowania zakłócającego prowadzenie zajęć, zagrażającego zdrowiu, 
życiu lub mieniu, a także w razie rażącego braku kultury osobistej w stosunku do 
prowadzącego zajęcia lub innych osób biorących i udział w zajęciach. Niedopuszczenie do 
zajęć lub wyproszenie z nich w przypadkach, o których mowa powyżej równoznaczne jest z 
nieobecnością nieusprawiedliwioną na zajęciach. 
 

C. Zaliczenie przedmiotu.  
1) Warunkiem uzyskania podpisu zaliczeniowego z patomorfologii jest zaliczenie wszystkich 

ćwiczeń, seminariów i końcowego sprawdzianu. 
2) Obowiązują wiadomości zawarte w podręczniku: 

a. „Podstawy patologii”. W.Domagała, M.Chosia, E.Urasińska. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, 2010 (ISBN: 978-83-200-3499-8)  

b. „Podstawy technik mikroskopowych”. J.Litwin, M. Gajda, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011 (ISBN: 978-83-233-3059-2) 

oraz wiadomości z zagadnień przerabianych na ćwiczeniach/seminariach i 
przekazywanych na wykładach. 
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3) Końcowy sprawdzian testowy zawiera 44 pytania jednokrotnego i pozornie wielokrotnego 
wyboru. Za prawidłowo rozwiązane pytanie student otrzymuje 1 punkt. Aby zaliczyć 
sprawdzian testowy należy uzyskać minimum 26 pkt. (60% prawidłowo rozwiązanych pytań. 

4) Podczas zaliczeń obowiązuje zakaz posiadania urządzeń elektronicznych umożliwiających 
porozumiewanie się z innymi osobami na odległość. 

5) Nieobecność nieusprawiedliwiona na końcowym sprawdzianie testowym jak i na 
wyznaczonych terminach poprawkowych jest równoznaczna ze stopniem niedostatecznym. 

6) Usprawiedliwienie nieobecności na końcowym sprawdzianie testowym powinno być 
przesłane do Zakładu Patomorfologii sekrpato@pum.edu.pl w okresie 1 tygodnia od terminu 
końcowego sprawdzianu. Niedostarczenie usprawiedliwienia w tym terminie będzie 
równoznaczne z uznaniem tej nieobecności jako nieusprawiedliwionej. 

7) Student, który nie zdał końcowego sprawdzianu testowego może przystąpić do niego 
ponownie w dwóch terminach poprawkowych. Dla studentów kierunku biotechnologia 
medyczna: terminy poprawkowe końcowego sprawdzianu mają formę pisemnej odpowiedzi 
na 5 pytań (tzw. esej).  

8) Kontakt z osobą pełniącą obowiązki adiunkta dydaktycznego: tel. 91 425 3478 lub 
sekrpato@pum.edu.pl  

 
ŻYCZYMY CI SUKCESÓW W NAUCE. NIE BÓJ SIĘ. TO JEST ZAKŁAD, W KTÓRYM 
STUDENT JEST LUBIANY. 
 
 

Prof. dr hab. med. Elżbieta Urasińska 
 


