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Jednostka organizacyjna 
Tytuł zawodowy 

kandydata 
Zakres materiału na egzamin kierunkowy 

1. Katedra i Klinika Chorób Serca lekarz  Kardiologia 

2. Zakład Angiologii 
 

magister, lekarz 
 Czynniki ryzyka i patogeneza miażdżycy. 

 Glikozaminoglikany i ich rola w organizmie. 
 

3. Samodzielna Pracownia Neurotoksykologii  
i Diagnostyki Środowiskowej  
Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego  

Lekarz weterynarii, 
magister biotechnologii, 

farmacji, analityki 
medycznej 

 Mechanizmy komórkowe i humoralne w odczynie zapalnym. 

 Czynniki prozapalne. 

 Mechanizm działania dioksyn. 

 Podstawowe mechanizmy działania jadów pochodzenia 
zwierzęcego. 

4. Zakład Chorób Układu Nerwowego 
         Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego 

magister biotechnologii, 
farmacji, analityki 
medycznej, lekarz 

 Podstawy immunologii ogólnej. 

 Podstawowe mechanizmy regulacji odpowiedzi immunologicznej. 

 Nowoczesne techniki badania stanu odporności. 

 Wpływ witamin i oddziaływanie mikro- i makroelementów na 
system odpornościowy. 

 Metody badawcze w immunologii. 

magister biotechnologii 

 Cykl komórkowy, podział komórki, mechanizmy regulacji cyklu 
komórkowego. 

 Sposoby i mechanizmy śmierci komórkowej. 

 Migracja komórek, migracja kolektywna komórek. 

 Mechanotransdukcja,  regulacja szlaków sygnałowych poprzez 
zmiany w cyto i nukleoszkielecie  komórki i ich wpływ na 
ekspresję genów 

 Komórkowe i molekularne mechanizmy gojenia ran i regeneracji 



 skóry 

 Metody badania proliferacji i migracji komórek z uwzględnieniem 
techniki „ scratch assay” w warunkach in vitro. 

lekarz 

 Anatomia kręgosłupa. 

 Metody stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa. 

 Ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa (przyczyny, diagnostyka, 
leczenie). 

5. Zakład Specjalności Zabiegowych  
Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego 

lekarz  Chirurgia ogólna 

6. Zakład Położnictwa Praktycznego  
Katedry Ginekologii i Położnictwa 

magister położnictwa  Ginekologia i położnictwo 

7. Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego 
Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego 

lekarz 
 

 Choroby układu krążenia, specyfika leczenia chorób przewlekłych 

 Problemy geriatryczne u pacjentów kardiologicznych 
 

magister pielęgniarstwa  Problemy pielęgnacyjne u chorych z arytmiami przedsionkowymi 

8. Zakład Medycznych nauk Społecznych 
Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego 

magister zdrowia 
publicznego 

 Choroby neurodegeneracyjne – charakterystyka, leczenie 

 Znaczenie compliance i adherence w terapii leczniczej 

 Medycyna nienaukowa w Polsce 


