REGULAMIN
ZAWODOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
w zakresie ANALITYKI MEDYCZNEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UNIWERSYTETU
JAGIELLOÑSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin Zawodowych Studiów Podyplomowych w zakresie Analityki Medycznej
Wydziału

Farmaceutycznego

Uniwersytetu

Jagiellońskiego

Collegium

Medicum

w Krakowie, zwanych dalej studiami podyplomowymi, reguluje całokształt zagadnień
dotyczących tych studiów.
2. Regulamin

dotyczy

wyłącznie

słuchaczy

Zawodowych

Studiów

Podyplomowych

w zakresie Analityka Medyczna.
II. Zasady naboru, uczestnictwa i opłaty za studia
1. Słuchaczem

studiów

podyplomowych

może

zostać

osoba

posiadająca

dyplom

ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku biologia, chemia, farmacja,
biotechnologia i weterynaria, zgodnie z paragrafem

2 ust. 4 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie
analityki medycznej (Dz. U. Nr 269, poz. 2680).
2. Limit przyjęć na studia podyplomowe wynosi 50 osób.
3. W przypadku zgłoszenia się na dany rok akademicki mniej niż 35 osób, zgodnie z
Zarządzeniem nr 67 z 18.06.2015: Prorektor UJ ds. dydaktyki wyraża zgodę w sprawie
zmiany limitów przyjęć na studia podyplomowe w oparciu o coroczne pismo w/s budżetów
podpisane przez zastępcę Kwestora UJ ds. Collegium Medicum.
4. Warunkiem przyjęcie na studia podyplomowe jest:
a) złożenie podania o przyjęcie na studia,
b) przedłożenie odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich na w/w
kierunkach,
c) obustronne ksero z dowodu osobistego,
d) złożenie 2 zdjęć legitymacyjnych,
e) wypełnienie kwestionariusza osobowego.
5. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Decyzję o przyjęciu na studia
podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych, którą kandydat otrzymuje w formie
pisemnej, najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
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6. W przypadku odmowy przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
7. Z osobami przyjętymi na studia zawierana jest umowa o świadczeniu usług edukacyjnych
określająca: zakres obowiązków słuchacza i instytucji świadczącej usługi, wysokość
opłaty za studia i zasady jej uiszczania oraz rodzaj dokumentu potwierdzającego
ukończenie studiów.
8. Umowa zawierana jest przy wpisie na studia. Umowę należy zawrzeć przed uiszczeniem
opłaty - § 8 Uchwały Senatu 75/VI/2015.
9. Warunkiem udziału w zajęciach jest wniesienie opłaty za studia:
a) w przypadku wnoszenia opłaty w ratach, pierwsza, druga, trzecia oraz czwarta
rata musi być wniesiona do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć,
odpowiednio w semestrze I, II, III oraz IV,
b) za termin wniesienia opłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na konto instytucji
świadczącej usługi edukacyjne.

III. Organizacja nauki
1. Kształcenie na Zawodowych Studiach Podyplomowych w zakresie analityki medycznej
jest prowadzone, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7. 12. 2004 r.,
przez 4 semestry.
2. Program studiów obejmuje moduły kształcenia w zakresie; nauk biologiczno-medycznych
(anatomia, biochemia, farmakologia, fizjologia, histologia, immunologia, patofizjologia),
nauk klinicznych oraz prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny laboratoryjnej
(etyka zawodowa, organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych), naukowych
i praktycznych aspektów medycyny laboratoryjnej (biochemia kliniczna, biologia
molekularna,

diagnostyka

laboratoryjna,

genetyka

medyczna,

immunopatologia

z immunodiagnostyką, patomorfologia, toksykologia) oraz naukowych aspektów praktyki
diagnostycznej (analityka ogólna i techniki pobierania materiału biologicznego, chemia
kliniczna, diagnostyka mikrobiologiczna, diagnostyka parazytologiczna, hematologia,
praktyczna nauka zawodu, serologia).
3. Harmonogram studiów, udostępniony słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć w danym
semestrze roku akademickiego, określa program modułów kształcenia obejmujących:
wykłady, seminaria i ćwiczenia,

realizowane przez Katedry, Zakłady Wydziału

Farmaceutycznego, Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM.
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4. Przebieg studiów jest udokumentowany w:
a) kartach okresowych zaliczeń oraz egzaminów znajdujących się w dokumentacji
koordynatorów modułów kształcenia oraz w programie USOS,
b) protokole egzaminu końcowego / USOS,
c) rejestrze wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych.

Zaliczenia i egzaminy
1. Efekty kształcenia dla danego modułu kształcenia, nazwisko koordynatora, sposób
realizacji, rodzaj oraz liczba godzin prowadzonych zajęć dydaktycznych, liczba punktów
ECTS przypisana modułowi, stosowane metody dydaktyczne, metody sprawdzania i
kryteria oceny efektów kształcenia, forma i warunki zaliczenia modułu oraz treści modułu
kształcenia,

opracowane

przez

koordynatorów

są

dostępne

w

sylabusach

zamieszczonych w systemie USOSWeb.
2. Terminy zaliczeń i egzaminów I oraz II terminu są ustalane przez koordynatorów modułów
kształcenia w porozumieniu ze słuchaczami.
3. Wynik egzaminu uzyskanego w II terminie jest ostateczny.
4. Słuchacz, który nie uzyskał zaliczeń i/lub nie zdał egzaminów określonych w programie
studiów w terminie do 3 miesięcy od zakończenia zajęć, zostaje skreślony z listy
słuchaczy studiów podyplomowych.
5. Nie zdanie egzaminu w ramach danego modułu kształcenia jest równoznaczne ze
skreśleniem z listy słuchaczy. W celu powtórzenia modułu kształcenia słuchacz jest
zobowiązany do: reaktywacji na dany rok studiów oraz wniesienia opłaty za powtarzany
przedmiot.

Egzamin końcowy
1. Do egzaminu końcowego jest dopuszczony słuchacz, który uzyskał wszystkie zaliczenia
i złożył egzaminy objęte programem Zawodowych Studiów Podyplomowych w zakresie
analityki medycznej oraz dokonał wymaganych opłat za studia.
2. Egzamin końcowy obejmuje egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny.
3. Egzamin teoretyczny w formie testu obejmuje 120 pytań z zakresu modułów: chemia
kliniczna, biochemia kliniczna, hematologia, mikrobiologia, diagnostyka laboratoryjna,
immunologia z immunopatologią, serologia grup krwi.
4. Warunkiem

przystąpienia

do

egzaminu

praktycznego

jest

zdanie

egzaminu

teoretycznego.
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5. Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzian wiedzy w zakresie modułów kształcenia:
chemia kliniczna, hematologia, mikrobiologia, diagnostyka laboratoryjna, serologia grup
krwi.
6. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu teoretycznego oraz egzaminu
praktycznego słuchaczowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do egzaminów w
okresie do 30 dni od daty pierwszego terminu.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony jeden raz,
na okres maksymalnie jednego roku, pod warunkiem, że nie zakłóci to pracy jednostki
odpowiedzialnej za prowadzenie danych studiów - § 24 Regulaminu Studiów
Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim.
8. Nie zdanie egzaminu końcowego jest równoznaczne z nieukończeniem Studiów
Podyplomowych w zakresie analityki medycznej.
9. Egzamin końcowy odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana Wydziału
Farmaceutycznego UJCM.
10. Terminy: I oraz II egzaminu końcowego ustala Kierownik Zawodowych Studiów
Podyplomowych w zakresie analityki medycznej.
11. W przypadku niezdania egzaminu końcowego w I oraz w II terminie w roku kończącym
studia, słuchacz może wnioskować o reaktywację na II rok studiów. Decyzję o reaktywacji
na II rok studiów podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie analityki
medycznej. Obowiązkiem słuchacza reaktywowanego jest odbycie co najmniej 30% zajęć
z każdego z następujących przedmiotów:


chemia kliniczna,



diagnostyka laboratoryjna,



hematologia laboratoryjna,



immunologia i immunopatologia,



serologia grup krwi.

Koordynator przedmiotu określa zakres zajęć, które słuchacz musi odbyć w ramach
danego przedmiotu. Słuchacz reaktywowany wnosi opłatę w wysokości odpowiadającej
liczbie godzin zajęć, które będzie realizował w ramach wznowienia studiów.
12. Kierownik Studiów może wyrazić zgodę na reaktywację słuchacza, na pisemny wniosek
osoby skreślonej z listy słuchaczy nie później niż w ciągu 5 lat od daty skreślenia, o ile
studia te będą nadal prowadzone - § 28 Regulaminu Studiów Podyplomowych.
13. Szczegółowe warunku reaktywacji na studia określa Kierownik Studiów Podyplomowych
z zakresu analityki medycznej.
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Warunki ukończenia Zawodowych Studiów Podyplomowych w zakresie Analityki
Medycznej
1. Warunkiem zaliczenia studiów, zgodnie z Dz. Urz. MZ.05.06.21 z dnia 20. 04. 2005 r., jest
uzyskanie zaliczenia z modułów kształcenia określonych w programie studiów oraz
zdanie egzaminu końcowego obejmującego egzamin praktyczny i teoretyczny.
2. Ostateczny wynik studiów stanowi średnia arytmetyczna wyliczona z ocen

zaliczeń,

egzaminów wszystkich modułów kształcenia oraz z egzaminu końcowego.
3. W terminie 30 dni od zakończenia egzaminu końcowego Uczelnia wystawia słuchaczowi
Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie analityki medycznej oraz
jego odpis, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach
prawa.

Skreślenie z listy słuchaczy i wznowienie studiów
1. Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy Studiów Podyplomowych w zakresie analityki
medycznej w przypadku:
a) rezygnacji ze studiów,
b) nie dokonania w terminie wymaganych opłat za naukę,
c) nie uzyskania w terminie zaliczeń i nie zdania w terminie egzaminów,
2. Skreślenia z listy słuchaczy dokonuje Kierownik Studiów Podyplomowych.
3. Od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy studiów podyplomowych, przysługuje odwołanie
do Prorektora ds. CM w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
4. Osoba skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych może ubiegać się
o wznowienie na kolejną realizowaną edycję studiów, w celu ich ukończenia. Kierownik
studiów może wyrazić zgodę na wznowienie studiów nie później niż w przeciągu 5 lat od
daty skreślenia, o ile studia te są nadal prowadzone - § 28 Regulaminu Studiów
Podyplomowych.
5. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podyplomowych podejmuje Kierownik studiów,
określając jednocześnie warunki wznowienia, w tym odrębną opłatę za kontynuowanie
studiów po wznowieniu.
6. Warunkiem dopuszczenia osoby do kontynuowania studiów jest uprzednie uregulowanie
wszystkich należnych Uczelni opłat.
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IV. Postanowienia dodatkowe
1. Za organizację studiów odpowiada Kierownik Studiów Podyplomowych. Uprawnienia
i obowiązki Kierownika Studiów Podyplomowych określa Ramowy Regulamin Studiów
Podyplomowych UJ.
2. Kierownik odpowiada w szczególności za:
a) ustalenie i ogłoszenie terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć w I, II, III, IV
semestrze,
b) ustalenie i ogłoszenie szczegółowego planu zajęć,
c) ustalenie i ogłoszenie terminów zaliczenia z poszczególnych przedmiotów.

V. Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie w roku akademickim 2016/2017.
.
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