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Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych 

 

Nazwa Wydziału Wydział Lekarski  UJ CM 

Nazwa jednostki prowadzącej 

moduł 

Katedra Mikrobiologii UJ CM  

Nazwa modułu  Mikrobiologia kliniczna - zajęcia zintegrowane (choroby 

wewnętrzne) 

Klasyfikacja ISCED 0912 

Język kształcenia polski   

Cele kształcenia Nauczenie studentów  właściwego doboru materiału 

klinicznego i metod badań z zakresu diagnostyki 

mikrobiologicznej, prawidłowego pobierania i przesyłania 

materiałów do tego typu badań, interpretacji wyników oraz 

trafnego różnicowania w zakresie zakażeń z uwzględnieniem 

czynnika etiologicznego, drogi przenoszenia, mechanizmów 

zjadliwości oraz obrazu klinicznego.  

Uzyskanie przez studentów praktycznej wiedzy z zakresu 

prowadzenia prawidłowej antybiotyko- i chemioterapii oraz 

mechanizmów oporności drobnoustrojów na leki 

przeciwdrobnoustrojowe.  

Zapoznanie studentów z problemem zakażeń szpitalnych w 
oddziałach chorób wewnętrznych.  

Efekty kształcenia dla modułu  Po zakończeniu zajęć, w zakresie wiedzy, student:  

→ zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne 
chorób wywoływanych przez bakterie, wirusy, grzyby i 
pasożyty 

→ zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki 
mikrobiologicznej, potrafi wymienić rodzaje materiałów 
biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce 
laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań, 
potrafi uzasadnić wybór materiału i metody w 
diagnozowaniu chorób infekcyjnych 

→ umie wymienić i rozumie podstawowe mechanizmy 
oporności drobnoustrojów na chemioterapeutyki, potrafi 
omówić zasady racjonalnej antybiotykoterapii 

→ zna zasady diagnozowania mikrobiologicznego (w tym 
metody serologiczne i molekularne)  i doboru leczenia w 
odniesieniu do najczęstszych chorób o podłożu 
infekcyjnym występujących u osób hospitalizowanych na 
oddziałach wewnętrznych, jak: zapalenie mięśnia 
sercowego, wsierdzia i osierdzia, choroby układu 
oddechowego, choroby układu moczo-płciowego 

→ zna definicje i metody diagnostyki mikrobiologicznej (w 



tym serologiczne i molekularne) zakażeń szpitalnych 
potrafi omówić zasady kontroli zakażeń szpitalnych w 
oddziałach chorób wewnętrznych, zna i rozumie 
zagadnienia prawne dotyczące zakażeń szpitalnych  

→ zna definicje, czynniki etiologiczne, zasady diagnostyki 
mikrobiologicznej (w tym metody serologiczne i 
molekularne) oraz sposoby farmakoterapii bakteriemii, 
potrafi wskazać różnice między sepsą i bakteriemią 

→ zna i umie uzasadnić wybór metod dezynfekcji i sterylizacji 
stosowanych w oddziałach chorób wewnętrznych, potrafi 
wskazać różnice między aseptyką i antyseptyką, zna 
zagadnienia prawne dotyczące higieny szpitalnej 

 
Po zakończeniu zajęć, w zakresie umiejętności, student 
potrafi:  

→ prowadzić dokumentację medyczną ze szczególnym 
uwzględnieniem zleceń i wyników badań 
mikrobiologicznych 

→ przeprowadzić diagnostykę różnicową chorób 
wywoływanych przez bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty u 
osób dorosłych (w tym  u chorych z obniżoną odpornością),  

→ wdrożyć postępowanie mające na celu zidentyfikowanie, 
zarejestrowanie i zwalczenie postaci zakażeń szpitalnych 

→  planować diagnostykę mikrobiologiczną chorób 
infekcyjnych ze wskazaniem właściwych metod 
diagnostycznych (w tym serologicznych i molekularnych) 

→ dobrać i zastosować odpowiednią metodę pobrania 
materiału biologicznego do badań laboratoryjnych (w tym 
pobieranie krwi do posiewów krwi, pobieranie wymazów z 
nosa, gardła, skóry i ran) 

→ prawidłowo zinterpretować wyniki badań 
mikrobiologicznych i wykorzystać tę wiedzę do dalszego 
postępowania z chorym 

→ dobrać chemioterapeutyki stosownie do rozpoznanego 
czynnika etiologicznego choroby infekcyjnej z 
uwzględnieniem ewentualnych mechanizmów oporności 
oraz przeprowadzić analizę ewentualnych działań 
niepożądanych i interakcji między tymi lekami  

→  prawidłowo zinterpretować charakterystyki 
farmaceutyczne produktów leczniczych takich jak: 
antybiotyki, leki przeciwwirusowe, leki przeciwgrzybiczne, 
leki przeciwpasożytnicze, środki dezynfekcyjne 

→ stosować się do zasad aseptyki i antyseptyki 
 
Po zakończeniu zajęć, w zakresie kompetencji społecznych 
(profesjonalizmu) student:  

→ zna i stosuje zasady medycyny opartej na dowodach 

→ zna i przestrzega w swoich działaniach zasady etyczne 

→ posiada umiejętność rozwiązywania problemów 



→ zna i potrafi stosować zasady odpowiedzialności klinicznej i 
funkcjonowania współpracy lekarza klinicysty z pracownią 
mikrobiologiczną 

→ zna i przestrzega praw pacjenta w tym: prawa do ochrony 
danych osobowych, intymności, prawa do informacji o 
wynikach badań mikrobiologicznych, prawa do świadomej 
zgody na wykonanie badań 

→ ma świadomość i potrafi wykazać odpowiedzialność za 
swój rozwój zawodowy 

→ potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z 
piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego) 

→ potrafi pracować w grupie 

→ posiada umiejętność przekazywania swojej wiedzy innym 

→ potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych 
umiejętności 

Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

uzyskanych przez studentów 

Sprawdziany kształtujące: 

W zakresie wiedzy oraz umiejętności:  

Sprawdzian  w formie krótkich strukturyzowanych odpowiedzi 

zintegrowany czasowo i w treści ze sprawdzianem 

praktycznym (stanowiska mikroskopowe z określonym 

zadaniem do wykonania) – za każde zadanie student 

otrzymuje 1 pkt 

 

Sprawdzian końcowy (podsumowujący)  

W zakresie wiedzy:  

Ocena nabytych wiadomości (w formie ustnej) 

W zakresie umiejętności: 

Ocena umiejętności wykonywania określonego zadania 

wskazanego przez prowadzącego przedmiot , dokonywana 

każdorazowo w trakcie i na zakończenie zajęć praktycznych  

(w formie ustnej) 

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu): 

Obserwacja: zachowania się studenta podczas ćwiczeń oraz 
seminariów, umiejętności współpracy w grupie i krytycznej 
oceny uzyskanych przez siebie wyników.   

Typ modułu obowiązkowy  

Rok studiów IV. WL  

Semestr Zimowy i letni (7. i 8.) 

Forma studiów Studia stacjonarne / Studia niestacjonarne  



Imię i nazwisko koordynatora 

modułu i/lub osoby/osób 

prowadzących moduł 

Prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda 

 

Imię i nazwisko osoby/osób 

egzaminującej/egzaminujących 

bądź udzielającej zaliczenia, 

w przypadku gdy nie jest to osoba 

prowadząca dany moduł 

Prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda 

Dr hab. Monika Brzychczy-Włoch 

Dr hab. Agnieszka Chmielarczyk 

Dr hab. Tomasz Gosiewski 

Dr hab. Sława Szostek 

Dr hab. Barbara Zawilińska 

Dr Małgorzata Biernat-Sudolska 

Dr Artur Drzewiecki 

Dr Piotr Kochan 

Dr Agata Pietrzyk 

Dr Dominika Salamon 

Dr Anna Tomusiak-Plebanek 

Mgr Agnieszka Sroka-Oleksiak 

Sposób realizacji Zajęcia z udziałem nauczyciela wymagające jego obecności  i 
obecności studentów (ćwiczenia laboratoryjne, seminaria-
zajęcia w małych grupach)  

Wymagania wstępne i dodatkowe Wiedza z zakresu Mikrobiologii z Parazytologią i Immunologii 
(II.WL) oraz udokumentowane zaliczenie tego modułu. 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 

dydaktycznych wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

i studentów, gdy w danym 

module przewidziane są takie 

zajęcia 

Ćwiczenia laboratoryjne:  10 h - 100% udziału nauczyciela 

akademickiego 

Seminaria (zajęcia w małych grupach): 5 h - 100% udziału 

nauczyciela akademickiego 

W ramach zajęć zintegrowanych z kardiologią: 1 h 

seminarium  i 4 h ćwiczeń 

W ramach zajęć zintegrowanych z nefrologią: 2 h seminarium 

i 3 h ćwiczeń 

W ramach zajęć zintegrowanych z pulmonologią: 2 h 
seminarium i 3 h  

 

Liczba punktów ECTS przypisana 

modułowi 

1 pkt  

 

Bilans punktów ECTS Udział w zajęciach: 

• ćwiczenia –  10 godzin;  0,3 pkt. ECTS 

• seminaria – 5 godzin; 0,2 pkt. ECTS 

Praca własna studenta:  

• przygotowanie do ćwiczeń  – 5 godzin: 0,2 pkt. ECTS 

• przygotowanie do seminariów – 4 godziny; 0,1 pkt. 
ECTS 

• przygotowanie do sprawdzianów kształtujących  – 6 
godzin; 0,2 pkt. ECTS 

W sumie:  30 godzin = 1 pkt ECTS 



Stosowane metody dydaktyczne Praca z małą grupą  

• Metody problemowe (wykład konwersatoryjny) 

• Metody aktywizujące (metoda przypadków, dyskusja 
dydaktyczna) 

Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne) 

Forma i warunki zaliczenia 

modułu, w tym zasady 

dopuszczenia do egzaminu, 

zaliczenia, a także forma 

i warunki zaliczenia 

poszczególnych zajęć 

wchodzących w zakres danego 

modułu 

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących 

warunków: 

- obecność na wszystkich zajęciach (100% obecności) 

- zaliczenie sprawdzianów kształtujących oraz 
podsumowującego (uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych 
odpowiedzi z każdego z nich)  

 

Treści modułu (z podziałem na 

formy realizacji zajęć) 

Zajęcia zintegrowane z chorobami wewnętrznymi 
1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia, inne bakteriemie oraz  

wirusemie, fungemie i parazytemie - definicje, 
podział, czynniki etiologiczne, metody diagnostyki 
mikrobiologicznej, dobór leków    

2. Wybrane zagadnienia dotyczące czynników 
etiologicznych, w tym nowych czynników infekcyjnych 
powodujących zakażenia u dorosłych, w tym także u 
osób z obniżoną odpornością, szczególnie dotyczące 
układów oddechowego i moczo-płciowego.  

3. Zasady pobierania materiału do badań 
mikrobiologicznych w diagnostyce schorzeń w 
zakresie chorób wewnętrznych, interpretacja 
wyników badań mikrobiologicznych, zasady 
prawidłowej antybiotykoterapii  

4. Kontrola zakażeń szpitalnych na oddziałach 
wewnętrznych (m.in. na o. pulmonologicznym, 
kardiologicznym, nefrologicznym). 

5. Zasady higieny (dezynfekcja, sterylizacja) na 
oddziałach wewnętrznych (m.in. podczas dializ,  w 
pracowniach endoskopowych i diagnostyki 
radiologicznej). 
 

Zawarte powyżej treści merytoryczne realizowane są na 
seminariach oraz  na ćwiczeniach.  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej obowiązującej do 

zaliczenia danego modułu 

Literatura podstawowa: 

1. P. Murray, K. Rosenthal, M. Pfaller. Mikrobiologia (red. 
tłum. A. Przondo-Mordarska, G. Martirosian, A. 
Szkaradkiewicz). Wyd. I polskie, Elsevier Urban & 
Partner, Wrocław 2011 

2. Bulanda M., Wójkowska-Mach J.(red.): Zakażenia 
szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2016 

3. Dzierżanowska D, Dzierżanowska-Fangrat K: Przewodnik 
antybiotykoterapii szpitalnej. Alfa-medica press, wyd. 2 
2016  

Literatura uzupełniająca: 



1. A.Przondo-Mordarska (red.): Procedury diagnostyki 
mikrobiologicznej w wybranych zakażeniach 
układowych. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2004 

2. J.Vamdepitte, J.Verhaegen, K.Engabaek, P.Rohner, 
P.Piot, C.C.Heuck Podstawowe procedury laboratoryjne 
w bakteriologii klinicznej (red.tłum. A.Przondo-
Mordarska) Wyd. 1 polskie, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2005 

3. P.B.Heczko, M.Wróblewska, A.Pietrzyk (red.) 
Mikrobiologia lekarska; PZWL, 2014 

4. J.Cianciara, J.Juszczyk (red.): Choroby zakaźne i 
pasożytnicze, Wyd. 2, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2012 

5. Z.Pawłowski, J. Stefaniak (red.): Parazytologia w ujęciu 
wielodyscyplinarnym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa, 2004 

6. M.Wróblewska, T.Dzieciątkowski (red.): Choroby 
wirusowe w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2017 

7. A. Boroń-Kaczmarska, M.Wiercińska-Drapało (red.): 
Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2017 

 


