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1. METRYCZKA 

Rok akademicki 2020/2021 

Wydział Wydział Lekarski 

Kierunek studiów Lekarski 

Dyscyplina wiodąca  
(zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 

Ministra NiSW z 26 lipca 2019) 
Nauki medyczne 

Profil studiów 
(ogólnoakademicki/praktyczny) 

Ogólnoakademicki 

Poziom kształcenia  
(I stopnia/II stopnia/ 

jednolite magisterskie) 
Jednolite magisterskie 

Forma studiów 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

Stacjonarne 

Typ modułu/przedmiotu 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Forma weryfikacji efektów  

uczenia się (egzamin/zaliczenie) 
Egzamin 

Jednostka/jednostki prowadząca/e 
(oraz adres/y jednostki/jednostek) 

Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii 

Parazytologia 
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Kierownik jednostki/kierownicy 

jednostek 
Dr hab. Daniel Młocicki 

Koordynator przedmiotu (tytuł, imię, 

nazwisko, kontakt) 

Dr hab. Rusłan Sałamatin, ruslan.salamatin@wum.edu.pl 

Dr n. med. Aleksandra Sędzikowska; aleksandra.sedzikowska@wum.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(imię, nazwisko oraz kontakt do osoby, 

której należy zgłaszać uwagi dotyczące 

sylabusa) 

Dr hab. Rusłan Sałamatin  

Dr n. med. Aleksandra Sędzikowska 

Prowadzący zajęcia 

Prof. dr hab. Leszek Szablewski, prof. dr hab. Barbara Grytner-Zięcina, dr hab. Daniel 

Młocicki, dr hab. Monika Dybicz, dr hab. Rusłan Sałamatin, dr Aleksandra 

Sędzikowska, dr Anna Sulima-Celińska, dr Danuta Szelenbaum-Cielecka, dr Julia 

Dąbrowska, dr Agnieszka Sobczyk-Kopcioł 

 

2. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Rok i semestr 

studiów 
2 rok, semestr III 

Liczba punktów 
ECTS 

2.00 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 
Liczba godzin Kalkulacja punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 

wykład (W) 0  

seminarium (S) 10 0,26 

ćwiczenia (C) 25 0,67 

e-learning (e-L) 0  

zajęcia praktyczne (ZP) 0  

praktyka zawodowa (PZ) 0  

Samodzielna praca studenta 

Przygotowanie do zajęć i zaliczeń 40 1,07 

 

3. CELE KSZTAŁCENIA 

C1 
wyposażenie przyszłego lekarza w niezbędne wiadomości na temat biologii i morfofizjologii medycznie ważnych 

gatunków pasożytów bytujących w tkankach, narządach oraz układach ludzkiego organizmu; 

C2 

przekazanie wiedzy o aktualnych problemach parazytologii lekarskiej, środowiskowych czynnikach inwazji i dyspersji 

pasożytów, gatunkach oportunistycznych, o patogenezie i przebiegu chorób pasożytniczych w stanach immunosupresji czy 

defektów immunologicznych oraz epidemiologii inwazji pasożytniczych; 

C3 uświadomienie przyszłemu lekarzowi zagrożeń ze strony pasożytów, występujących w Polsce i na Świecie; 
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C4 poznanie zasad przeprowadzenia prawidłowego wywiadu parazytologicznego z pacjentem; 

C5 zaznajomienie przyszłego lekarza z metodami nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej; 

C6 zdobycie przez studenta umiejętności właściwej interpretacji wyników badań diagnostycznych; 

 

4. STANDARD KSZTAŁCENIA – SZCZEGÓŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ (dotyczy kierunków regulowanych ujętych w Rozporządzeniu 

Ministra NiSW z 26 lipca 2019; pozostałych kierunków nie dotyczy) 

Symbol 

i numer efektu 

uczenia się 

zgodnie ze 

standardami 

uczenia się 
(zgodnie z 

załącznikiem do 

Rozporządzenia 

Ministra NiSW  

z 26 lipca 2019) 

Efekty w zakresie 

Wiedzy – Absolwent* zna i rozumie: 

C.W13 epidemiologię zarażeń pasożytami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania; 

C.W16 inwazyjne dla człowieka formy lub stadia rozwojowe wybranych pasożytniczych grzybów, 

pierwotniaków, helmintów i stawonogów, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania; 

C.W17 zasadę funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel i podstawowe objawy chorobowe wywoływane przez pasożyty; 

C.W19 podstawy diagnostyki parazytologicznej. 

Umiejętności – Absolwent* potrafi: 

C.U6 ocenić zagrożenia środowiskowe oraz posługuje się podstawowymi metodami pozwalającymi na 

wykrycie obecności czynników szkodliwych (biologicznych i chemicznych) w biosferze (w zakresie 

parazytologii); 

C.U7 
rozpoznać najczęściej spotykane pasożyty człowieka na podstawie ich budowy, cykli życiowych oraz 

objawów chorobowych; 

C.U9 przygotować preparat i rozpoznać patogeny pod mikroskopem (w zakresie parazytologii). 

*W załącznikach do Rozporządzenia Ministra NiSW z 26 lipca 2019 wspomina się o „absolwencie”, a nie studencie 

 

5. POZOSTAŁE EFEKTY UCZENIA SIĘ (nieobowiązkowe) 

Numer efektu 

uczenia się 
Efekty w zakresie 

Wiedzy – Absolwent zna i rozumie: 

W1 problematykę edukacji prozdrowotnej; 

W2 zasady prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników; 
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Umiejętności – Absolwent potrafi: 

U1 przeprowadzić diagnostykę chorób pasożytniczych, ocenić i opisać stan somatyczny i psychiczny pacjenta; 

U2 krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko; 

Kompetencji społecznych – Absolwent jest gotów do: 

K1 
przekazywania w społeczeństwie wiedzy na temat zagrożeń parazytologicznych w kraju oraz w trakcie 

podróży zagranicznych, szczególnie do rejonów tropikalnych i endemicznych; 

K2 korzystania z obiektywnych źródeł informacji. 

 
 

 

6. ZAJĘCIA 

Forma zajęć Treści programowe Efekty uczenia się 

Ćwiczenia i seminaria 

Ćwiczenie 1. Nicienie (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, 

Trichuris trichiura). 

Ćwiczenie 2. Nicienie (Ancylostoma duodenale, Necator americanus, 

Strongyloides stercoralis, Toxocara canis, Anisakis spp., 

Trichinella spp.). 

Ćwiczenie 3. Przywry (Fasciola hepatica, Opisthorchis felineus, 

Dicrocoelium dendriticum, Fasciolopsis buski, Schistosoma 

spp.). 

Ćwiczenie 4. Tasiemce (Taenia solium, T. saginata, Rodentolepis nana, 

Hymenolepis diminuta, Dipylidium caninum). 

Ćwiczenie 5. Tasiemce (Diphyllobothrium latum, Spirometra 

erinaceieuropaei, Echinococcus granulosus, E. multilocularis). 

Ćwiczenie 6. Filarie (Brugia malayi, Loa loa, Onchocerca volvulus, 

Wuchereria bancrofti, Dirofilaria repens, Dracunculus 

medinensis). 

Ćwiczenie 7. Pierwotniaki (Giardia intestinalis, Trichomonas vaginalis, 

Trichomonas tenax, Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, 

E. gingivalis, Balantidium coli). 

Ćwiczenie 8. Pierwotniaki (Toxoplasma gondii, Acanthamoeba spp., 

Cryptosporidium parvum, Entamoeba coli, Endolimax nana, 

Iodamoeba butchlii, Blastocystis hominis). 

Ćwiczenie 9. Pierwotniaki (Plasmodium spp., Trypanosoma spp., 

Leishmania spp., Babesia spp.). 

Ćwiczenie 10. Stawonogi pasożytnicze i przenosiciele patogenów – 

owady. 

Ćwiczenie 11. Stawonogi pasożytnicze i przenosiciele patogenów – 

pajęczaki. 

Ćwiczenie 12. Perspektywy wykorzystanie helmintów w terapii chorób 

autoimmunologicznych człowieka. Zagrożenia inwazjami 

pasożytniczymi człowieka w dobie globalizacji. 

Ćwiczenie 13. Diagnostyka laboratoryjna chorób pasożytniczych. 

Ćwiczenie 14. Wybrane przypadki inwazji pasożytniczych. 

Rozpoznawanie preparatów. Zaliczenie. 

C.W13, C.W16, C.W17, C.W19 
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7. LITERATURA 

Obowiązkowa 

1. Parazytologia i akaroentomologia medyczna / Red. A. Deryło. PWN, Warszawa 2002; 

2. Zeszyt do ćwiczeń „Parazytologia” (dla WL, 2 rok). 

Uzupełniająca 

1. Zarys parazytologii lekarskiej / Red. R. Kadłubowski & A. Kurnatowska. PZWL, Warszawa, 1999. 

2. Choroby pasożytnicze /A. Buczek. Koliber, Lublin 2005. 

3. Zarys parazytologii medycznej / J. Błaszkowska, T. Ferenc, P. Kurnatowski. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017. 

4. Atlas pasożytów człowieka /A. Buczek. Koliber, Lublin 2005. 

5. Zarys Parazytologii Ogólnej / K. Niewiadomska, T. Pojmańska, B. Machnicka, A. Czubaj. PWN, Warszawa 2001. 

6. Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia / Red. E. Lonc. Volumed, Wrocław 2001. 

Czasopisma: 

1. Przegląd Epidemiologiczny, wersja on-line: http://www.przegladepidemiol.pzh.gov.pl 

 

8. SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Sposoby weryfikacji efektu uczenia się Kryterium zaliczenia 

Np. A.W1, A.U1, K1 Pole definiuje metody wykorzystywane do oceniania studentów, np. kartkówka, 

kolokwium, raport z ćwiczeń itp. 
Np. próg zaliczeniowy 

C.W13, C.W16, 

C.W17, C.W19, C.U6, 

C.U7, C.U9 

Odpowiedź ustna lub kartkówka w trakcie zajęć Prawidłowa odpowiedź na 

zadane pytanie lub uzyskanie 

ponad 50% punktów 

C.W13, C.W16, 

C.W17, C.W19, C.U6, 

C.U7, C.U9 

Kolokwium na zakończenie semestru Uzyskanie ponad 50% punktów 

(część teoretyczna), 

rozpoznanie wybranych 

preparatów (część praktyczna) 

C.W13, C.W16, 

C.W17, C.W19, C.U6, 

C.U7, C.U9 

Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru Uzyskanie ponad 50% punktów  

 

9. INFORMACJE DODATKOWE (informacje istotne z punktu widzenia nauczyciele niezawarte w pozostałej części sylabusa, np. czy przedmiot 

jest powiązany z badaniami naukowymi, szczegółowy opis egzaminu, informacje o kole naukowym) 

Każdego studenta obowiązuje wstępne przygotowanie się do zajęć, które będzie weryfikowane za pomocą odpowiedzi 

ustnej studenta lub kartkówki/testu. Studenci oglądają mikroskopowe i makroskopowe preparaty różnych form 

rozwojowych pasożytów. W zeszytach ćwiczeniowych wykonują rysunki dokumentujące oglądane preparaty. Rysunki 

zaliczane są pod koniec każdego ćwiczenia. Ze względu na kontakt z materiałem inwazyjnym na zajęciach należy ściśle 

przestrzegać zaleceń higienicznych. 

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Wielokrotne spóźnienia 

będą skutkowały koniecznością odrobienia zajęć. Opuszczone z powodu choroby zajęcie (wymagane jest zwolnienie 

lekarskie) należy odrobić z inną grupą po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przedmiot. 

W przypadku chęci przepisania oceny z przedmiotu należy złożyć podanie w Katedrze Biologii Ogólnej i Parazytologii 

adresowane do Kierownika Katedry. Podanie należy złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego lub w najbliższych 
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dniach od rozpoczęcia zajęć, nie później niż do 14 października. 

Na kolokwium zaliczeniowe obowiązują gatunki pasożytów omówione na seminariach i udokumentowane w zeszycie 

ćwiczeń, na egzamin obowiązują gatunki podane na końcu zeszytu do ćwiczeń. 

Strona internetowa Katedry: www.biologia.wum.edu.pl 

 


