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Kierunek: Położnictwo – stacjonarne, I stopnia, III rok, Wydział Nauki o Zdrowiu 
Przedmiot: Epidemiologia 
 
Wymiar godzin: 

 Wykłady – 10 godzin 
 
Imiona i nazwiska wykładowców: 

 Prof. Lidia Chomicz 

 dr hab. n. med. Tomasz Kryczka (osoba do kontaktu: tomasz.kryczka@wum.edu.pl) 
 
Przygotowanie do zajęć: 

 nie dotyczy 
 
Ogólne warunki zaliczenia: 

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

 
Egzamin końcowy: 
Egzamin końcowy pisemny w formie elektronicznej testu jednokrotnego wyboru, w sesji letniej, obejmujący 
wiedzę zdobytą na wykładach. Test zalicza co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.  
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Osoba wyznaczona do kontaktu: dr hab. n. med. Tomasz Kryczka, tomasz.kryczka@wum.edu.pl,  
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