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Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych 
 

Nazwa Wydziału Wydział Farmaceutyczny  

Nazwa jednostki prowadzącej 

moduł 

Katedra Patomorfologii CM UJ 

Nazwa modułu  Patomorfologia 

Klasyfikacja ISCED 0914 

Język kształcenia Polski   

Cele kształcenia Poznanie budowy i funkcji komórek, tkanek, narządów i 

układów organizmu ludzkiego oraz współzależności ich 

budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby. 

Nabycie umiejętności komunikacji w zespole zakładu 

Patomorfologii a także umiejętności w zakresie technik 

mikroskopowych, histopatologicznych, zabezpieczania i 

opracowywania materiału tkankowego i cytologicznego, 

jak również interpretacji wyniku. 

Efekty kształcenia dla modułu  Efekty kształcenia z zakresu wiedzy: 

Rozumie związek między nieprawidłowościami 

morfologicznymi a funkcją zmienionych narządów i 

układów, objawami klinicznymi i strategią diagnostyczną 

tzn.:  

E.W1. zna i rozumie zaburzenia ustrojowych przemian 

metabolicznych, charakteryzujących przebieg różnych 

chorób; 

E. W2. zna czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i 

wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne; 

 

E. W3. zna patogenezę oraz symptomatologię chorób 

układów: sercowo-naczyniowego, moczowego, 

pokarmowego i ruchu, a także chorób metabolicznych, 

endokrynnych, nowotworowych, neurodegeneracyjnych 

oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i 

kwasowo-zasadowej; 

 

E. W4. zna procesy regeneracji oraz naprawy tkanek i 

narządów; 

 

E. W9. zna tradycyjne metody diagnostyki cytologicznej, 

w tym techniki przygotowania i barwienia preparatów, a 

także automatyczne techniki fenotypowania oraz 

cytodiagnostyczne kryteria rozpoznawania i 

różnicowania chorób; 

E. W14. zna nazewnictwo patomorfologiczne; 



 
E. W15. zna metody diagnostyczne wykorzystywane w 

patomorfologii; 
 

E. W.16 zna mechanizmy rozwoju procesu zapalnego 

oraz techniki immunologiczne pozwalające na ocenę 

przebiegu tego procesu; 
 

E. W26. zna wskazania do poszerzenia diagnostyki 

laboratoryjnej w wybranych stanach 

chorobowych oraz zalecane testy specjalistyczne; 

 

Zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, 

zasady i metodykę pobierania, transportu, 

przechowywania i przygotowania do analizy (w tym: 

miejsce i czas pobrania, wpływ czynników 

interferujących, dobór antykoagulantów, utrwalaczy i 

podłóż transportowych, temperatury itd.) 

 

 

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności: 

E.U1. potrafi wskazywać zależności pomiędzy 

nieprawidłowościami morfologicznymi 

a funkcjami tkanek, narządów i układów, objawami 

klinicznymi oraz strategią 

diagnostyczną; 

E. U2. potrafi posługiwać się laboratoryjnymi technikami 

mikroskopowania oraz technikami patomorfologicznymi, 

pozwalającymi na ocenę wykładników 

morfologicznych zjawisk chorobowych w preparatach 

komórek i tkanek pobranych 

za życia pacjenta albo pośmiertnie; 

E. U3. potrafi rozpoznawać zmiany morfologiczne 

charakterystyczne dla określonej 

jednostki chorobowej; 

E. U4. potrafi zinterpretować wyniki badań 

patomorfologicznych; 

E. U6. potrafi dobierać i przeprowadzać badania oparte 

na technikach immunochemicznych 

oraz zinterpretować uzyskane wyniki badań; 

Potrafi skutecznie komunikować się ze 

współpracownikami, innymi pracownikami ochrony 

zdrowia i odbiorcami wyników; 

Potrafi pobierać materiał do badań, ocenić jego 

przydatność, przechowywać i przygotowywać do 



analizy; 

Potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym oraz 

technikami histologicznymi i patomorfologicznymi w 

celu rozpoznawania w preparacie mikroskopowym 

prawidłowych i patologicznie zmienionych komórek, 

tkanek i narządów oraz morfologicznych wykładników 

wybranych zjawisk chorobowych; 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki podstawowych 

badań cytomorfologicznych, cytochemicznych i 

cytoenzymatycznych krwi obwodowej i szpiku ( w tym: 

PAS, Sudan czarny B, FAG, MPX, esterazy, fosfatazy, 

żelazo komórkowe) oraz interpretować uzyskane wyniki 

w aspekcie rozpoznania określonej patologii lub 

jednostki chorobowej; 

Potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki badań 

cytogenetycznych i molekularnych (w tym: analiza 

kariotypu, genów i czynników infekcyjnych) oraz 

profesjonalnie opracować i interpretować wyniki tych 

analiz; 

Umie optymalizować ofertę badań laboratoryjnych, 

przydatną lekarzowi w stawianiu właściwej diagnozy i 

zgodną z postępem wiedzy oraz rachunkiem 

ekonomicznym; 

Potrafi współpracować z pracownikami innych zawodów 

w zakresie ochrony zdrowia; 

 

 

Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

uzyskanych przez studentów 

– ocena asystenta trakcie ćwiczeń na podstawie dyskusji  

– egzamin – test 

Typ modułu Obowiązkowy 

Rok studiów II 

Semestr IV (letni) 

Forma studiów stacjonarne 

Imię i nazwisko koordynatora 

modułu i/lub osoby/osób 

prowadzących moduł 

Katedra Patomorfologii: 

Koordynator: prof. dr hab.med. Dariusz Adamek 

dr med. Katarzyna Urbańczyk  



lek. Jerzy Hankus 

mgr Edyta Radwańska 

Imię i nazwisko osoby/osób 

egzaminującej/egzaminujących 

bądź udzielającej zaliczenia, 

w przypadku gdy nie jest to osoba 

prowadząca dany moduł 

prof. dr hab. med. Dariusz Adamek  

Sposób realizacji Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 

akademickiego i studentów: wykłady, ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe anatomia, histologia, biochemia(semestrIII), 

fizjologia(semestr III) 

 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 

dydaktycznych wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

i studentów, gdy w danym 

module przewidziane są takie 

zajęcia 

Patomorfologia: 

– wykłady –30 godz. 

– ćwiczenia – 30 godz. 

 

Liczba punktów ECTS 

przypisana modułowi 

8 ECTS 

 

Bilans punktów ECTS Katedra Patomorfologii: 240 godzin, 8 punktów ECTS 

 

Nakład pracy studenta obejmuje: 

Udział w wykładzie   30 godz. 

Udział w ćwiczeniach   30 godz. 

Przygotowanie do wykładów  60 godz. 

Przygotowanie do ćwiczeń   60 godz. 

 

Przygotowanie do egzaminu   59 godz. 

Egzamin     1 godz. 

 

w sumie: 240 h = 8 pkt ECTS 

 

Stosowane metody dydaktyczne  – wykład informacyjny 

 – ćwiczenia przedmiotowe (dyskusja problemowa 

z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej, 

przedstawienie przypadków patoklinicznych, 

(elementy myślenia klinicznego) 

– 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 

Warunki zaliczenia kursu i dopuszczenia do egzaminu: 

– obecność na zajęciach – dopuszczalna 1 nieobecność 

na ćwiczeniach oraz 1 nieobecność na wykładach; 

– uzyskanie pozytywnej oceny asystenta na podstawie 

przygotowania do ćwiczeń w oparciu o podaną literaturę, 

wiadomości z wykładów i ćwiczeń oraz na podstawie 

aktywności na zajęciach;  

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków 

mogą zostać dopuszczeni do I terminu egzaminu po 

zdaniu dodatkowego kolokwium poprawkowego – po 

zakończeniu zajęć.  

Niezdanie kolokwium poprawkowego powoduje utratę 

pierwszego terminu egzaminu oraz konieczność 

zdawania kolokwium zaliczeniowego (początek 

września). 

Studenci, którzy uzyskają pozytywny wynik kolokwium 

zaliczeniowego przystąpią do egzaminu w II terminie. 

Niezdanie kolokwium zaliczeniowego oznacza brak 

zaliczenia kursu patologii. 

EGZAMIN 

Pierwszy i drugi termin w formie testowej (60 pytań). 

Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie min. 

31 punktów (> 50% punktów możliwych do 

uzyskania).  

 

Treści modułu (z podziałem na 

formy realizacji zajęć) 

Opis skrócony: 

Patomorfologia ogólna: Uszkodzenie i śmieć komórki. 

Zaburzenia wzrostu i różnicowania. Adaptacja. Wybrane 

schorzenia genetyczne, immunologiczne i zaburzenia 

rozwojowe. Zaburzenia krążenia. Morfologiczne 

wykładniki wstrząsu. Zapalenia – patogeneza, 

morfologia, powikłania. Procesy odnowy. 

Patomorfologia wybranych chorób zakaźnych i 

środowiskowych. Nowotwory– karcinogeneza, 

omówienie najczęstszych nowotworów u człowieka, 

diagnostyka histologiczna i cytologiczna, w tym biopsja 

cienkoigłowa aspiracyjna.  

Wybrane zagadnienia z patologii narządowej jako 

zobrazowanie zagadnień ogólnych. 

 

 



Opis:  

Harmonogram zajęć modułu Patomorfologia realizowany 

przez Katedrę Patomorfologii UJ CM 

1. Patomorfologia zmian wstecznych. Adaptacja, 

uszkodzenie i śmierć komórki. Obrzmienie, 

zwyrodnienie wodniczkowe i stłuszczenie Martwice. 

Apoptoza . Zaniki. 

2.Patomorfologia zaburzeń krążenia. Obrzęk, 

przekrwienie, niedokrwienie, krążenie oboczne. 

Morfologiczne wykładniki wstrząsu. DIC. Krwotoki. 

Skazy krwotoczne. Czynniki warunkujące powstawanie 

zakrzepów. Zatory, zawały.  

3. Choroby serca i naczyń. Miażdżyca. Zaburzenia 

przemiany mineralnej białkowej i barwnikowej. Pylice. 

Zaburzenia rogowacenia Choroby metaboliczne 

(cukrzyca, dna moczanowa). Choroby ze spichrzania. 

Amyloidoza. Ćwiczenia z histochemii. 

4. Patomorfologia zapaleń. Charakterystyka procesu 

zapalnego. Sekwencja zmian w zapaleniu. Podziały 

zapaleń. Zapalenia nieswoiste. Odnowa. 

5. Zapalenia swoiste. 

6. Choroby z autoagresji. 

Cytologia (rodzaje materiału, pobieranie, 

przeprowadzanie, barwienia cytologiczne, cytospin, 

BAL). 

 

7. Epidemiologia nowotworów. Karcinogeny i 

mechanizmy karcinogenezy. Ogólna charakterystyka 

procesu nowotworowego. 

8. Nowotwory nabłonkowe. 

 

9. Nowotwory nienabłonkowe cz.I.  

10. Nowotwory nienabłonkowe cz.II. 

11. Mikroskopia elektronowa. 

Cytologia onkologiczna. 

 

12. Patologia molekularna. 

13. Immunohistochemia. 

14. Histochemia. 



15. Specyfika badań neuropatologicznych. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej obowiązującej do 

zaliczenia danego modułu 

Podręczniki:  

Patologia – znaczy słowo o chorobie (red. Stachura, 

Domagała) PAU 2016 

Literatura uzupełniająca dla zainteresowanych: Robbins 

Patologia, Urban & Partner 2015 

 


