REGULAMIN KURSU PATOLOGII
dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/2018
Kurs patologii realizowany jest w ramach zajęć odbywających się w Katedrze Patofzjologii i Katedrze
Patomorfologii i obejmuje ćwiczenia z patofzjologii, wykłady i ćwiczenia z patomorfologii, demonstracje
sekcyjne i demonstracje pobierania materiałów do badań.
1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa – z wyjątkowych powodów losowych dopuszczalne są
maksymalnie 3 nieobecności na zajęciach z patofzjologii oraz 3 nieobecności na zajęciach z
patomorfologii.
2. Student może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie z grupą dziekanatową, do której został zapisany i
w wyznaczonym dla tej grupy terminie zajęć.
3. Student ma obowiązek być przygotowanym na każde zajęcia w oparciu o podaną literaturę.
4. Warunki zaliczenia kursu i dopuszczenia do egzaminu:
(a) w zakresie patofzjologii
i. obecność na zajęciach
ii. uzyskanie pozytywnej oceny asystenta (określanej na podstawie aktywności na zajęciach w
skali od 0 do 5 pkt); do zaliczenia należy uzyskać co najmniej 1 pkt.
iii. uzyskanie powyżej 50% punktów z sumy 2 kolokwiów semestralnych – kolokwia
semestralne po 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru - czyli minimum 41 pkt.
(b) w zakresie patomorfologii
i. obecność na zajęciach
ii. uzyskanie pozytywnej oceny przez asystenta – ocenie będzie podlegać wiedza, aktywność i
zachowanie; sposób oceny wiedzy studenta (ustny, pisemny, testowy itp.) pozostaje w gesti
prowadzącego zajęcia, zaś najlepszym studentom będą przysługiwały następujące
gratyfkacje:
A. wyróżnienie: od dwóch do siedmiu studentów w każdej grupie (ilość wyróżnień zależna
jest m.in. od opinii asystenta, poziomu grupy jak i osiąganych indywidualnie przez
studentów wyników) wyróżniających się w ciągu roku akademickiego wiedzą,
aktywnością i postawą na zajęciach otrzyma od asystenta jeden punkt doliczany do
punktacji uzyskanej na teście egzaminacyjnym z patomorfologii;
B. szczególne wyróżnienie: jeden a w wyjątkowych przypadkach dwóch studentów w
każdej grupie, szczególnie wyróżniających się wiedzą, aktywnością i postawą na
zajęciach, może od asystenta otrzymać dwa punkty doliczane do punktacji uzyskanej na
teście egzaminacyjnym z patomorfologii;
iii. zaliczenie testowych form sprawdzających (przeprowadzone zgodnie z harmonogramem
zajęć 3 cząstkowe kolokwia po 40 pytań każde), co oznacza uzyskanie minimum 63 punktów
z całkowitej sumy 120 punktów możliwych do uzyskania (3×40 pytań z kolokwiów
cząstkowych).
Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków (brak zaliczenia z patofzjologii lub brak zaliczenia z
patomorfologii) mogą zostać dopuszczeni do I terminu egzaminu po zdaniu dodatkowego kolokwium
zaliczeniowego – po zakończeniu zajęć.

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE
Student, który nie zaliczył ćwiczeń z patofzjologii lub z patomorfologii, może zdawać kolokwium
zaliczeniowe obejmujące całość materiału z danej części przedmiotu. Forma i warunki zaliczenia kolokwium
zaliczeniowego z każdej części przedmiotu są ustalane przez odpowiednią Katedrę.
Brak zaliczenia kolokwium zaliczeniowego oznacza brak zaliczenia całości przedmiotu patologii.

EGZAMIN
1. Egzamin obejmuje całość materiału przedstawionego w czasie kursu patologii tj. cały zakres
obydwóch nauczanych przedmiotów: patomorfologii i patofzjologii.
2. Pierwszy i drugi termin egzaminu ma formę testową.
3. Egzamin może zostać podzielony na dwie części, obejmujące oddzielnie zagadnienia z patofzjologii i
patomorfologii, które mogą być przeprowadzone w ten sam dzień łącznie, lub w dwóch różnych
terminach, po konsultacji ze Studentami lub ich przedstawicielami.
4. Student do zaliczenia egzaminu w danym terminie musi zdać obydwie części egzaminu (np. w
pierwszym terminie brak zdanej części z patofzjologii, przy zdanej części z patomorfologii lub
odwrotnie, powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej z całości kursu patologii w pierwszym
terminie). Natomiast student, który zdał część egzaminu z zakresu patomorfologii poprawia tylko
część egzaminu z zakresu patofzjologii i odwrotnie.
5. W przypadku egzaminu odbywającego się w różnych dniach brak zdanej jednej części nie wyklucza
możliwości zdawania części drugiej, niemniej ocena całościowa z tego terminu będzie
niedostateczna; natomiast w takim przypadku w drugim terminie do oceny końcowej zostanie
uwzględniony wynik oceny ze zdanej części przedmiotu.
6. Ocena całościowa (C) z patologii stanowi średnią ważoną z ocen uzyskanych z części obejmującej
zagadnienia patomorfologii (ocena A w skali 2 do 5) i patofzjologii (ocena B w skali 2 do 5) wg
wzoru: C = 0,65 × A + 0,35 × B, co wynika z proporcji godzin dydaktycznych z obydwu przedmiotów
w toku realizacji kursu patologii oraz z regulaminu studiów.
Przykład:
Ocena bardzo dobra z patomorfologii (5) oraz ocena dostateczna z patofzjologii (3):
C = 0,65 × 5 + 0,35 × 3 = 3,25 + 1,05 = 4,30
co odpowiada ocenie końcowej: plus dobry (zgodnie z regulaminem studiów).
7. Egzamin z części dotyczącej patofzjologii obejmuje 50 pytań testowych, egzamin z części dotyczącej
patomorfologii obejmuje 80 pytań testowych.
8. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie minimum 26 pkt. z części dotyczącej patofzjologii
i 41 pkt. z części dotyczącej patomorfologii.
9. Decyzję o zwolnieniu z patofzjologicznej i/lub patomorfologicznej części egzaminu mogą podjąć,
odpowiednio, Kierownik Katedry Patofzjologii oraz Kierownik Katedry Patomorfologii.
Warunki zwolnienia z egzaminów:
(a) Z egzaminu z patofzjologii zwolnieni zostaną najlepsi studenci. Warunki uzyskania zwolnienia:
wysoka suma uzyskanych punktów z 2 kolokwiów – minimum 68 punktów, to jest co najmniej
85% punktów możliwych do uzyskania oraz otrzymanie 4 lub 5 pkt. za całoroczną pracę od
asystenta prowadzącego grupę.
(b) Studenci, którzy uzyskali z kolokwiów z patomorfologii w sumie 108 punktów a zarazem
otrzymają od asystenta szczególne wyróżnienie za całoroczną pracę na ćwiczeniach (dwa

punkty) mogą zostać zwolnieni z patomorfologicznej części egzaminu z przedmiotu „Patologia”,
co jest równoważne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej z patomorfologicznej części egzaminu.
Uwagi końcowe
Harmonogramy zajęć, szczegółowe informacje o zajęciach, instrukcje dotyczące pisania testów,
terminy i wyniki kolokwiów lub repetytoriów, uzyskanych zaliczeń i egzaminów, zalecane piśmiennictwo oraz
terminy konsultacji asystentów prowadzących zajęcia znajdują się na witrynach internetowych katedr,
odpowiednio:
• Katedry Patofzjologii: htp://patofzjologia.cm-uj.krakow.pl oraz
• Katedry Patomorfologii: htp://www.patomorfologia-cmuj.pl
W sprawie szczegółowych informacji dotyczących spraw studenckich oraz organizacji zajęć
dydaktycznych dla Studentów proszę się kontaktować z następującymi osobami:
• w Katedrze Patofzjologii:
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Krzysztof Gil, tel. 126333947 lub e-mail: mpgil@cyf-kr.edu.pl
• w Katedrze Patomorfologii:
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Dariusz Adamek, tel. 124211564 lub e-mail: mnadamek@cyfkr.edu.pl
Kraków, dnia 01 października 2017
Prof. dr hab. Dariusz Adamek
Koordynator przedmiotu Patologia

