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Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki 

obowiązujący w roku akademickim 2022/2023 

pełna nazwa jednostki Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej 

dane jednostki (e-mail, telefon) SPSK Nr 1 PUM, Unii Lubelskiej 1, Szczecin 
e-mail: neuroch@pum.edu.pl, tel. 91 425 35 61 
 
 
 

kierownik jednostki 
(stopień/tytuł, imię i nazwisko) prof. dr hab. n. med. Leszek Sagan 

adiunkt dydaktyczny/osoba 
odpowiedzialna za dydaktykę w 
jednostce 
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, 
telefon) 

dr n. med. Bartosz Limanówka 
e-mail: bartosz.limanowka@pum.edu.pl 
tel. 91 425 35 61 

kierunek studiów Lekarsko-Dentystyczny 

rok studiów  IV 

nazwa przedmiotu/przedmiotów Neurochirurgia 

 
§1 

Sposób prowadzenia zajęć  
1.    Zajęcia obejmują 10 godzin dydaktycznych, po 5 godzin wykładów w formie e-learning i 

stacjonarnych ćwiczeń.  
2.    Terminy zajęć określa harmonogram. 
3.    Ćwiczenia odbywają się przy łóżku chorego, na bloku operacyjnym i w poradni Kliniki. 

 
§2 

Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć 
na skutek nieobecności 

1.    Odrabianie usprawiedliwionych nieobecności możliwe jest po zakończeniu zajęć przez 
ostatnią grupę w roku akademickim, w terminie wyznaczonym przez Kierownika Kliniki. 
Dopuszcza się do 3 usprawiedliwionych nieobecności. 

2.    Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionych. 
 

§3 
Warunki i sposoby dopuszczania studentów do zaliczeń i egzaminów 

1.    Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na wszystkich wykładach i ćwiczeniach 
lub odrobienie zajęć oraz pozytywna opinia prowadzących zajęcia. 

 
§4 

Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć w 
danym roku akademickim* 

1.    Studentów obowiązuje zachowanie odpowiadające postawie przyszłego lekarza. 
2.    W trakcie ćwiczeń obowiązkowe jest posiadanie fartucha i zmiennego obuwia szpitalnego.   



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 52/2017 

 

2 
 

3.  Student nie zostanie dopuszczony do zajęć w następujących przypadkach: 
•  spóźnienie na zajęcia przekraczające 20 minut; 
•  braku niezbędnego ubioru wymaganego do zajęć. 

4.    Student nie zostanie dopuszczony do zajęć lub zostanie z nich wyproszony w razie 
niewłaściwego zachowania sprzecznego z regulaminem studiów lub innymi obowiązującymi 
na Uczelni/szpitalu/kliniki przepisami, zachowania zakłócającego prowadzenie zajęć, 
zagrażającego zdrowiu, życiu lub mieniu, a także w razie rażącego braku kultury osobistej w 
stosunku do prowadzącego zajęcia lub innych osób biorących i udział w zajęciach. 

5.    Niedopuszczenie do zajęć lub wyproszenie z nich w przypadkach, o których mowa powyżej 
równoznaczne jest z nieobecnością na zajęciach. 

 
§5 

Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów 
1.    Podstawą zaliczenia przedmiotu jest składający się z 10 pytań test jednokrotnego wyboru 

przeprowadzany ostatniego dnia ćwiczeń. 
2.    Zaliczenia poprawkowe odbywają się po zakończeniu zajęć przez ostatnią grupę w roku 

akademickim, w terminach wyznaczonym przez Kierownika Kliniki. 
3.    Przewiduje się możliwość 3 zaliczeń. 

 
§6 

Warunki zwalniania z  niektórych zaliczeń lub egzaminów 
1.    Nie przewiduje się. 

 
§7 

Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu w tzw. przedterminie, o którym mowa w § 32 
ust. 8 regulaminu Studiów 

1.    Nie dotyczy. 
 

§8 
Kryteria oceniania 

1.    Za wynik pozytywny testu zaliczeniowego uznaje się osiągnięcie nie mniej niż 60% 
z możliwych do uzyskania punktów. 

2.    Progi ocen: niedostateczny 0-59%, dostateczny 60-67%, dość dobry 68-75%, dobry 76-83%, 
ponad dobry 84-91, bardzo dobry 92-100%. 

3.    Pozytywna opinia prowadzących ćwiczenia przyznawana jest na podstawie weryfikacji 
wiedzy przekazywanej podczas wykładów oraz oceny zaangażowania podczas zajęć. 

 


