
Przedmiot: 26 

Mikrobiologia 
Kierunek: Zdrowie publiczne 

ścieżka: Monitorowanie badań klinicznych 
rok: II SUM  

tryb: stacjonarny 
opiekun kierunku: dr Anna Szczerba (abosacka@ump.edu.pl) 

 
seminaria: 15 godzin 
ćwiczenia: 15 godzin 
forma zaliczenia: zaliczenie z oceną łącznie z przedmiotem Parazytologia 
 
Seminaria: 
  

 data sala prowadzący temat 

I 13.04.2018 
8.15 – 10.30 

 mgr Piotr Białas bakteriologia ogólna 

II 
20.04.2018 
8.15 – 10.30 

 mgr Piotr Białas chemioterapia zakażeń bakteryjnych,  
wirusowych i grzybiczych 

kolokwium I 

III 27.04.2018 
8.15 – 10.30 

 mgr Piotr Białas wirusologia ogólna 
kolokwium II 

IV 11.05.2018 
8.15 – 10.30 

 mgr Małgorzata 
Chmielewska 

mykologia ogólna 
kolokwium III 

V 
18.05.2018 
8.15 – 10.30 

 mgr Małgorzata 
Chmielewska 

chemioterapia zakażeń grzybicznych, 
mechanizmy antybiotykoodporności 

kolokwium IV 

 
Ćwiczenia: 
dr inż. Paweł Pięta 
 
1. Metody hodowli mikroorganizmów. Badanie wrażliwości bakterii na antybiotyki 
2. Plastyczność genomów bakteryjnych 
3. Metody identyfikacji bakterii 
 

 grupa A 
 

ćw. 1 
 13.04.2018 

11.15 – 15.00  

kolokwium V 

ćw. 2 
27.04.2018 

11.15 – 15.00 

 

ćw. 3 
18.05.2018 

11.15 – 15.00 

kolokwium VI 

 

Ćwiczenia odbywają się w sali 1080 w Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8 
 

Wstęp do laboratorium na ćwiczenia mają wyłącznie Studenci posiadający fartuchy. 
 
 

Podręczniki: 

F. Kayser: Mikrobiologia lekarska, PZWL, 2014 PZWL 

G. Virella: Mikrobiologia i choroby zakaźne, Elsevier Urban &Partner 1999 
 

Zakres tematyczny kolokwiów: 
Kolokwium I – materiał z pierwszego seminarium 
Kolokwium II – materiał z drugiego seminarium 
Kolokwium III – materiał z trzeciego seminarium 
Kolokwium IV – materiał z czwartego seminarium 
Kolokwium V – materiał z piątego seminarium 
Kolokwium VI – materiał z ćwiczeń 
 
 
 
 
 



Przedmiot: 26 

Zasady zaliczenia przedmiotu 
Podczas zajęć z przedmiotu mikrobiologia obowiązują zasady ustanowione na podstawie Regulaminu Studiów UMP 
oraz Regulaminu Katedry Biologii Komórki. Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu Mikrobiologia należy uzyskać 
zaliczenie każdego z kolokwiów cząstkowych. 
Do zaliczenia kolokwium należy uzyskać 60% maksymalnej punktacji. W razie nie uzyskania zaliczenia kolokwium 
cząstkowego zgodnie z punktem 4. §22 Regulaminu Studiów w terminie ustalonym przez prowadzącego i studentów 
odbędzie się kolokwium poprawkowe kolokwiów cząstkowych. Kolokwium można poprawiać dwukrotnie. W 
przypadku, kiedy Student nie uzyska zaliczenia jednego z kolokwiów cząstkowych, wówczas ma możliwość 
zaliczenia całości materiału w dwóch podejściach. 
 
Nieobecności 
Zgodnie z punktem 7.§12 Regulaminu Studiów Student ma prawo opuścić 10% obowiązkowych zajęć. Nieobecność 
na zajęciach usprawiedliwioną w terminie siedmiu dni od ustania zwolnienia można odrobić w sposób ustalony 
przez prowadzącego. 
Dalsze informacje dotyczące nieobecności na zajęciach można znaleźć w Regulaminie Katedry i Zakładu Biologii 
Komórki: http://www.katbiolkom.ump.edu.pl/dydaktyka/regulamin/ 
 


