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WYKŁADY 

• Wykłady będą odbywać się zdalnie, poprzez platformę e-learningową 

ĆWICZENIA 

1. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie Uniwersytetu Medycznego, w budynku C5 

Centralnego Szpitala Klinicznego UMED, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź.  

2. Cykl obejmuje 8 ćwiczeń, trwających 3 godziny lekcyjne. Terminy zajęć i tematy przedstawione są w 

„Programie ćwiczeń” (http://immunologia.umed.pl/). 

3. Studenci są zobowiązani do przygotowywania się do wszystkich ćwiczeń na podstawie rozdziałów z 

podręczników (numery rozdziałów podano przy tematach w programie ćwiczeń). Na początku 

każdego zajęcia będzie przeprowadzony pisemny sprawdzian w formie opisowej (wejściówka), 

składający się z pięciu pytań.  

4. Studenci są zobowiązani do korzystania z szatni, zmiany obuwia, posiadania fartuchów.  

5. Do sal ćwiczeń wolno wnosić wyłącznie notatniki. Torby i plecaki należy zostawić w szafkach, które 

znajdują się w szatni budynku oraz w holu przy salach ćwiczeń. Do zamknięcia szafek konieczne jest 

zostawienie w depozycie zamku monety 2 zł. W razie zgubienia klucza od szafki konieczne jest 

uiszczenie opłaty 10 zł w portierni budynku.  

6. W salach ćwiczeniowych i pracowniach nie wolno spożywać posiłków. 

7. Na terenie całego budynku C 5 i terenie zewnętrznym Centralnego Szpitala Klinicznego UMed 

obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

8. Zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi profilaktyki rozprzestrzeniania 

się COVID-19. 



Zasady zaliczenia ćwiczeń 

1. Zaliczenie ćwiczenia odbywa się na podstawie obecności oraz zaliczeniu pisemnego sprawdzianu 

wiadomości, odbywającego się przed każdym ćwiczeniem. Za każde pytanie student może uzyskać 

maksymalnie 2 punkty (łączenie 10 pkt), minimum wymaganym do zaliczenia jest 7 pkt. 

2. Za zaliczenie wszystkich sprawdzianów w pierwszym terminie student otrzyma 2 pkt dodatkowe, 

doliczane do zdanego kolokwium końcowego. 

3. Asystent po zakończeniu ćwiczeń może opcjonalnie przyznać po 2 punkty dodatkowe 

maksymalnie 6 wyróżniającym się Studentom z każdej grupy.  

4. Punkty dodatkowe (max 4) doliczane są wyłącznie do zdanego kolokwium w I terminie.  

5. W przypadku niezaliczenia wejściówki, student zobowiązany jest zaliczyć temat w terminie 

uzgodnionym z osobą prowadzącą ćwiczenia, przed planowanym terminem kolokwium. 

6. Podstawą zaliczenia cyklu 8 ćwiczeń i dopuszczenia do kolokwium końcowego jest obecność na 

wszystkich ćwiczeniach oraz ich zaliczenie. 

7. Student mający jedną nieobecność na ćwiczeniach, usprawiedliwioną zwolnieniem lekarskim, 

może być dopuszczony do kolokwium zaliczającego, po uprzednim zaliczeniu ćwiczenia u 

asystenta.  

Kolokwium zaliczeniowe z Immunologii Ogólnej – z oceną wpisywaną do indeksu. 

1. Pisemne kolokwium z Immunologii Ogólnej (I termin) odbędzie się w zimowej sesji 

egzaminacyjnej, w terminie uzgodnionym ze Starostą III r WL. Terminy poprawy kolokwium (II i III 

termin) będą podane po uzgodnieniu ze Starostą po I terminie.   

2. Kolokwium ma charakter testowy i będzie składać się z 50 pytań (5 wariantów odpowiedzi, jedna 

poprawna) – każde pytanie punktowane jest następująco: poprawna odpowiedź-1 pkt; 

niewłaściwa odpowiedź – 0 pkt. 

3. Kolokwium obejmować będzie zagadnienia przedstawiane na wykładach (50% pytań), 

ćwiczeniach i we wskazanych podręcznikach (50% pytań).  

4. Próg zaliczenia kolokwium we wszystkich terminach będzie wynosił 60% możliwych do zdobycia 

punktów.



Wykaz literatury podstawowej: 

Abbas i wsp. Immunologia - funkcje i zaburzenia układu immunologicznego. Wydanie 6, 2021. 

Wykaz literatury dodatkowej: 

Gołąb i wsp. 2017. Immunologia. 

 

Uwaga: Obowiązkiem studenta jest zapoznanie się z regulaminem oraz udokumentowaniem tego podpisem 

podczas pierwszego ćwiczenia.  

 

Informacje dla studentów III r. WL znajdują się na stronach internetowych Kliniki Immunologii i Alergii: 

immunologia.umed.lodz.pl/ w dziale „Dydaktyka”. Telefon do sekretariatu Kliniki: 42 272 53 80.  

 

Adiunkci odpowiedzialni: 

• dr n. biol. Adrian Gajewski – adrian.gajewski@umed.lodz.pl 
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