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Regulamin zajęć dydaktycznych z TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ 

dla IV ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO 

Rok akademicki 2019/2020 

Zajęcia dydaktyczne obejmują: seminarium (2 godziny), ćwiczenia (13 godzin - 3 ćwiczenia 

zgodnie z harmonogramem zajęć) 

1. Ćwiczenia z transplantologii klinicznej dla studentów IV roku Lekarskiego odbywają się 

zgodnie z harmonogramem,  jeden raz w tygodniu, w IX (zimowym) semestrze. Miejscem 

prowadzenia tych zajęć są pomieszczenia Centrum Symulacji Medycznej. 

2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w dniach i godzinach wyznaczonych przez 

Dziekanat, które opisane są szczegółowo w harmonogramie zajęć.  

3. Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia, posiadanie identyfikatora, fartucha 

lekarskiego oraz stetoskopu (Studenci nie posiadający obuwia zamiennego oraz czystego fartucha 

nie będą wpuszczani na zajęcia). 

4. W trakcie zajęć Student ma obowiązek przestrzegania regulaminu zajęć prowadzonych 

w Centrum Symulacji Medycznej. 

5. W czasie trwania ćwiczeń Studenci zobowiązani są do wyłączenia telefonów 

komórkowych.  Nie jest dopuszczalne wykonywanie zdjęć fotograficznych oraz utrwalania na 

innych nośnikach prezentacji i wykładów pod rygorem konsekwencji dyscyplinarnych. 

6. Studenta obowiązuje przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej. 

7. Obecność Studentów na ćwiczeniach jest obowiązkowa i kontrolowana. Student 

zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką, do której został przypisany na 

początku roku akademickiego. Odrabianie zajęć jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Transplantologii Klinicznej.  Zajęcia, na 

których Student był nieobecny należy odrobić w ciągu 30 dni od planowanego terminu zajęć. W 

wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest inna forma odrabiania zajęć - decyzję podejmuje 

Kierownik Zakładu Transplantologii Klinicznej po indywidualnym rozpatrzeniu sytuacji 

Studenta. 

8. Studenci są zobowiązani: 

a) stawiać się punktualnie na zajęcia, 

b) przygotowywać się do zajęć: 

- w trakcie ćwiczeń dokonywana jest bieżąca ocena wiedzy i kompetencji Studenta, 



- sposób zaliczania poszczególnych ćwiczeń - ustny (dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy 

studenta, stosunku do kolegów, pracowników dydaktycznych, ocena aktywności w czasie zajęć, 

zaliczanie poszczególnych umiejętności praktycznych, ocena umiejętności formułowania 

problemów klinicznych oraz ich rozwiązywania).  

- zaliczenie wszystkich ćwiczeń jest warunkiem zaliczenia zajęć i dopuszczenia do testu 

końcowego, 

- zaliczenie ćwiczenia oznacza obecność na zajęciach oraz pozytywny wynik zaliczeń w zakresie 

weryfikacji umiejętności oraz kompetencji, 

- nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim oznacza zaliczenie ćwiczenia, jednak w 

celu otrzymania dodatkowych punktów należy zgłosić się do asystenta, który przeprowadzi 

kolokwium ustne/pisemne lub odbyć zajęcia z inną grupą studencką, 

- kompetencje i umiejętności oceniane będą na każdych zajęciach. Student może uzyskać 

każdorazowo punktację 0, 1, 2 w trakcie każdych zajęć.  Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest 

uzyskanie minimum 1 punktu na każdych zajęciach za oceniane umiejętności i kompetencje, 

- za ćwiczenia można zdobyć sumarycznie 6 punktów (ocena umiejętności i kompetencji), które 

zostaną doliczone do punktacji z testu końcowego, 

- ocen z poszczególnych ćwiczeń nie można poprawiać – są one ostateczne, jednak osoby, które 

otrzymały mniej niż 4 punkty za zdobyte umiejętności i kompetencje w trakcie cyklu ćwiczeń, nie 

uzyskują zaliczenia przedmiotu oraz dopuszczenia do testu końcowego; zobowiązane są do 

zgłoszenia się do asystenta prowadzącego zajęcia i zaliczenia ćwiczeń w sposób wskazany przez 

asystenta, 

- student, który zakończył co najmniej jedno ćwiczenie z wynikiem 0 punktów (0 punktów za 

umiejętności i kompetencje) zobowiązany jest do odrobienia ćwiczeń u tego samego asystenta z 

inną grupą oraz jego zaliczenie, 

- zaliczenie przedmiotu oznacza zdanie testu końcowego, zdobycie wszystkich wymaganych 

umiejętności oraz reprezentowanie właściwych postaw przez studenta, 

- test końcowy składa się z 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Zakres tematyczny 

obejmuje zagadnienia z poszczególnych ćwiczeń. Nie jest podawana do wiadomości studentów 

baza pytań. Warunkiem zaliczenia testu końcowego jest uzyskanie minimum 70% pozytywnych 

odpowiedzi, 

- do punktacji z testu końcowego doliczane są punkty z ćwiczeń. Student może maksymalnie 

zdobyć 26 punktów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu „Transplantologia” jest uzyskanie 

minimum  60 % możliwych do uzyskania punktów (16 punktów). 

 

 



 

- dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie oceny negatywnej. W przypadku nie uzyskania 

oceny pozytywnej o możliwości zaliczenia przedmiotu decyduje Kierownik Zakładu 

Transplantologii Klinicznej po indywidualnym rozpatrzeniu sytuacji Studenta. 

9. Sposób i forma zaliczenia całości zajęć dydaktycznych:  

-  test pisemny  przeprowadzony po zakończeniu cyklu ćwiczeń i seminariów (test wielokrotnego 

wyboru, co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi - tematyka obejmuje ćwiczenia i 

seminarium), 

- w przypadku niezaliczenia testu: zaliczenie poprawkowe w formie ustnej u Kierownika Zakładu 

Transplantologii Klinicznej. Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie oceny niedostatecznej, 

- nie dopuszcza się poprawiania ocen pozytywnych. 

10. Studenci mają prawo: 

- do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań naukowych,  

- w sprawach spornych, dotyczących zaliczenia ćwiczeń lub seminariów, studentowi przysługuje 

prawo odwołania do Kierownika Zakładu Transplantologii Klinicznej, który może zarządzić 

komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności, 

- do wglądu do prac pisemnych w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty sprawdzianu w 

obecności asystenta/adiunkta Zakładu Transplantologii Klinicznej w ramach dyżuru 

dydaktycznego, 

- być informowanym o ocenach wystawianych na każdych ćwiczeniach oraz wynikach swoich 

prac pisemnych i ocenie końcowej, 

- korzystania z konsultacji pracowników Zakładu Transplantologii Klinicznej w wyznaczonych 

terminach, 

- brać udział w pracach Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Transplantologii 

Klinicznej. 

11. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, decyduje Kierownik Zakładu 

Transplatologii Klinicznej. 


