
 

 

Regulamin wewnętrzny zajęć dydaktycznych prowadzonych  

w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Doświadczalnej  

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
 

(Zarządzenie Kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej UM we Wrocławiu) 

 

1. Student przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych powinien zapoznać  się  

z harmonogramem ćwiczeń, wykładów i seminariów, wywieszonym na tablicy 

ogłoszeń. 

2. Na zajęciach dydaktycznych obowiązuje absolutny zakaz posiadania i korzystania  

z telefonów komórkowych. 

3. Na zajęcia dydaktyczne student powinien stawić się punktualnie w odzieży i obuwiu 

ochronnym.  

4. Na zajęcia dydaktyczne student powinien mieć dodatkowo: maseczkę, rękawiczki 

jednorazowego użytku, czepek ochronny oraz posiadać okulary ochronne. 

5. Student powinien być przygotowany teoretycznie do każdych ćwiczeń z zakresu 

tematu przewidzianego na zajęciach oraz z zajęć poprzedzających ćwiczenia, o ile 

prowadzący ćwiczenia tak zarządzi.  

6. Piśmiennictwo podstawowe i uzupełniające do danego cyklu zajęć podane jest  

na harmonogramie ćwiczeń. Piśmiennictwo to jest dostępne w Bibliotece Wydziału 

Lekarsko-Stomatologicznego (Wrocław, ul. Krakowska 26) a także w Bibliotece 

Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (ul. Marcinkowskiego 2-6). 

7. Warunkiem zaliczenia zajęć dydaktycznych w danym semestrze jest: 

 uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach praktycznych ujętych w 

harmonogramie.  

 uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich sprawdzianów i testów przewidzianych w 

harmonogramie zajęć. 

 Dane te są udokumentowane w indywidualnej Karcie Studenta.  

8. Zaliczenie w formie sprawdzianu przeprowadza się we wcześniej ustalonych 

terminach harmonogramu zajęć.  

9. Student ma prawo wglądu do swojego sprawdzianu pisemnego przez okres 1 tygodnia 

od dnia ogłoszenia wyników.  

10. Jeżeli student nie uzyskał wymaganego zaliczenia do czasu zakończenia zajęć 

dydaktycznych w danym semestrze ma prawo do dodatkowego jednorazowego 

zdawania niezaliczonego materiału przed rozpoczęciem sesji poprawkowej. Termin 

tego zaliczenia na wniosek studenta, ustala osoba odpowiedzialna za nauczanie 

przedmiotu w porozumieniu ze studentem.  

11. Studentowi, który nie zaliczył zajęć u prowadzącego zajęcia z powodu negatywnej 

oceny ze sprawdzianu wiadomości, przysługuje prawo do odwołania się w ciągu 

trzech dni od otrzymania oceny do Kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej 

dane zajęcia, który może zarządzić komisyjny sprawdzian. Sprawdzian Komisyjny 

odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą: Kierownik jednostki, osoba 

prowadząca dane zajęcia oraz inny nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Na 

wniosek studenta może uczestniczyć opiekun roku i przedstawiciel samorządu 

studentów w charakterze  obserwatorów.  

12. Student, który powtarza rok i uzyskał jego zaliczenie, nie jest zobowiązany  

do ponownego uczestnictwa w zajęciach i uzyskania zaliczenia z przedmiotu.  

13. Dziekan po zasięgnięciu opinii Kierownika jednostki może zezwolić studentowi 

powtarzającemu dany rok lub semestr na branie udziału w niektórych zajęciach z 

następnego roku i przystąpienie do końcowych zaliczeń i egzaminów.  



14. Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu końcowego jest zaliczenia 

obowiązkowych zajęć z przedmiotów wchodzących w skład egzaminu. 

15. Termin egzaminu teoretycznego i praktycznego ustalany jest przez kierownika 

Katedry. 

16. Przy zaliczeniach wprowadzona zostaje następująca skala ocen: 

a) bardzo dobra – 5,0 

b) ponad dobra – 4,5 

c) dobra – 4,0 

d) dość dobra – 3,5 

e) dostateczna – 3,0 

f) niedostateczna – 2,0 

17. Egzamin przeprowadza się w dwóch etapach: 

 I etap – egzamin praktyczny 

 II etap – egzamin teoretyczny (testowy)  

18. Podczas egzaminów testowych wprowadzona zostaje następująca skala ocen: 

bardzo dobrze –  od 93% do 100% 

ponad dobrze –  od 85% do 92% 

dobrze  –  od 77% do 84 % 

dość dobrze –  od 69% do 76% 

dostatecznie –  od 61% do 68% 

niedostatecznie –  do 60% 

19. Decyzją kierownika Katedry progi punktowe mogą ulec zmianie. 

20. Pisemna praca egzaminacyjna studenta przechowywana jest u egzaminatora przez 

okres 12-stu miesięcy.   

21. Drugi termin egzaminu odbywa się w formie pisemnej (testowej) w terminie 

wskazanym przez kierownika Katedry.  

22. Wszelkie sprawy sporne dotyczące regulaminu rozstrzyga kierownik jednostki. 

 

 

 

 

 

 Wrocław, 30.09.2019r.                                  dr hab. Mieszko Więckiewicz, prof. nadzw.  


