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Kierunek: Zdrowie Publiczne – stacjonarne, I stopnia, I rok, Wydział Nauki o Zdrowiu 
 

Przedmiot: Mikrobiologia 
 

Wymiar godzin: 

 Ćwiczenia – 10 godz.  

 Wykłady - 10 godz. w systemie e-learning 
 

Wykładowcy: 

 dr hab. Gabriela Olędzka 

 dr Sylwia Jarzynka 

 dr Marcin Padzik 

 mgr Anna Minkiewicz 

 mgr Wanda Baltaza 
 

Przygotowanie do zajęć (obowiązkowo): 

 Mikrobiologia. Materiały do ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu 
(aut.: Sylwia Jarzynka, Anna Minkiewicz, Kamila Strom, Gabriela Olędzka) – skrypt WUM 

 Fartuch ochronny (nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach bez fartucha 
ochronnego), ołówek, kredki, marker wodoodporny 

 

Ogólne warunki zaliczenia: 

 Obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona 
zwolnieniem lekarskim. 

 Ćwiczenia – zaliczenie w formie wykonania części praktycznej, uzupełnienie skryptu. 
Zaliczenie 2 kolokwiów pisemnych (co najmniej 60%).  

 Wykłady prowadzone są w formie e-learning, dostępne po zalogowaniu na platformę  
https://e-learning.wum.edu.pl.  Dostępne od 9.10.2019r. Treści wykładowe prezentowane w 
dwóch kursach e-learningowych, które nie są już omawiane na ćwiczeniach: 

 Kurs 1 obowiązkowy wykłady Mikrobiologia z parazytologią.  

 Kurs 2 dodatkowy, nieobowiązkowy Materiały do zajęć z mikrobiologii z parazytologią – 
zagadnienia do samokształcenia.  

 Przed pierwszymi ćwiczeniami należy zapoznać się z treścią pierwszego tematu wykładów.  
Student traci możliwość dostępu do treści w systemie e-learning po wyznaczonym przez 
prowadzącego czasie, dostępnym w opisie wykładów. Warunkiem dopuszczenia studenta do 
końcowego zaliczenia przedmiotu jest ukończenie kursu 1 w e-learningu.   

 Zaliczenie końcowe w formie elektronicznej - 27.11.2019 (8:00 – 9:30). Test zalicza co 
najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi. 

 

Literatura podstawowa: 

 Heczko P.B. (red.), Mikrobiologia. Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników 
medycznych. PZWL 2007. 

 Podstawy biologii i parazytologii medycznej oraz wybrane zagadnienia z diagnostyki  
i profilaktyki zakażeń pasożytniczych człowieka - Skrypt pod red. Prof. L. Chomicz, WUM 

 

Literatura uzupełniająca: 

 Heczko P.B., Wróblewska M., Pietrzyk A. Mikrobiologia lekarska. PZWL 2015. Dziubek Z. 
(red.), Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL 2006. 

 Dzierżanowska D., Antybiotykoterapia praktyczna. Alfa-medicapress 2008. 

 Heczko P.B., Wójkowska-Mach J., Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli 
zakażeń. PZWL 2009. 

 Choroby zakaźne i pasożytnicze. Janusz Cianciara, Jacek Juszczyk, Czelej 2012. 
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