
Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 118 Rektora UJ z 19 grudnia 2016 r. 

 

 

Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych 

 

Nazwa Wydziału Wydział Farmaceutyczny 

Nazwa jednostki prowadzącej 

moduł 

 Katedra Patomorfologii 

Nazwa modułu  Cytologia kliniczna WFa.ANA-3ST-O-CytKli 

Klasyfikacja ISCED 0914 

Język kształcenia polski 

Cele kształcenia Znajomość metod diagnostyki cytologicznej –technik 
przygotowania i barwienia oraz cytodiagnostyczne kryteria 

rozpoznania i różnicowania chorób 

Wyrobienie umiejętności świadomego korzystania z nabytej 
wiedzy w praktyce 

Efekty kształcenia dla modułu  K_W01-zna prawidłową budowę i funkcję komórek, tkanek, 

narządów i układów organizmu ludzkiego oraz rozumie 
współzależności ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i 

choroby 
K_W05- zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych oraz metody ich oceny 

K_W18-rozumie związek między nieprawidłowościami 
morfologicznymi a funkcją zmienionych narządów i układów, 

objawami klinicznymi i strategią diagnostyczną 
K_w28- zna tradycyjne metody diagnostyki cytologicznej (w 

tym techniki przygotowania i barwienia preparatów) oraz 
automatyczne techniki fenotypowania i cytodiagnostyczne 

kryteria rozpoznawania i różnicowania chorób nowotworowych 

i nienowotworowych 
K_U01- potrafi wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ 

czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku badania 
laboratoryjnego (w tym konieczność powtórzenia badania) 

K_U03- potrafi pouczyć pacjenta przed pobraniem materiału 

do badań 
K_U12- potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym oraz 

technikami histologicznymi i patomorfologicznymi w celu opisu 
cech morfologicznych tkanek i komórek (prawidłowych i 

patologicznie zmienionych) 

Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

uzyskanych przez studentów 

Zaliczenie na ocenę – test z całego materiału  

Typ modułu Obowiązkowy  

Rok studiów III  

Semestr Letni  

Forma studiów Studia jednolite magisterskie stacjonarne 

Imię i nazwisko koordynatora 

modułu i/lub osoby/osób 

prowadzących moduł 

Dariusz Adamek 

Edyta Radwańska 



Imię i nazwisko osoby/osób 

egzaminującej/egzaminujących 

bądź udzielającej zaliczenia, 

w przypadku gdy nie jest to osoba 

prowadząca dany moduł 

Dariusz Adamek 

Edyta Radwańska 

Sposób realizacji Wykłady 
ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe Zna podstawy histologii – budowę  komórek i funkcje organelli 

komórkowych  

Rodzaj i liczba godzin zajęć 

dydaktycznych wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

i studentów, gdy w danym 

module przewidziane są takie 

zajęcia 

Wykłady 8  

Ćwiczenia 22 

Liczba punktów ECTS przypisana 

modułowi 

2 

Bilans punktów ECTS Wykład 8 h 

Cwiczenia 22 h 

Praca własna studenta:  
przygotowanie do zajęć 10 h 

przygotowanie do egzaminu 15 h 
w sumie 55 h = 2 pkt ECTS 

Stosowane metody dydaktyczne Wykład oparty na prezentacji multimedialnej 

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 na ocenę – test wielokrotnego wyboru z całego 

materiału  

Treści modułu (z podziałem na 

formy realizacji zajęć) 

1.Cytologia złuszczeniowa nieginekologiczna (urologiczna, 

płyny z jam ciała/.  

2.Cytologia złuszczeniowa ginekologiczna 

3.Cytologia aspiracyjna. 

4.Wybrane badania specjalistyczne w diagnostyce 

morfologicznej nowotworów 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej obowiązującej do 

zaliczenia danego modułu 

Materiały z wykładów - prezentacje multidedialne 

 

 


