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Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki 

obowiązujący w  roku  akademickim 2022/2023 

pełna nazwa jednostki Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej PUM 

dane jednostki (e-mail, telefon) 
Al. Powstańców Wlkp.72,70-111 Szczecin 

Tel.: 91 466-1715 e-mail: zprotst@pum.edu.pl 

kierownik jednostki 

(stopień/tytuł, imię i nazwisko) 
dr hab. n. med. Ewa Sobolewska 

adiunkt dydaktyczny/osoba 

odpowiedzialna za dydaktykę w 

jednostce 

(stopień, imię i nazwisko, e-mail, 

telefon) 

dr n. med. Małgorzata Kozak 

email: malgorzata.kozak@pum.edu.pl 

tel. 91 466-1715 

kierunek studiów lekarsko-dentystyczny 

rok studiów  III, IV, V 

nazwa przedmiotu/przedmiotów Protetyka Stomatologiczna 

 

§ 1 

Sposób prowadzenia zajęć  

1. Wykłady 

2. Seminaria 

3. Ćwiczenia kliniczne 

4. Ćwiczenia laboratoryjne/fantomowe 

5. Zajęcia zdalne 

§ 2 

Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć 

na skutek nieobecności 

1. Obecność studenta na wykładach, ćwiczeniach, seminariach i zajęciach zdalnych jest 

obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach koniecznie należy  usprawiedliwić w ciągu dwóch 

tygodni wyłącznie na podstawie: zaświadczenia lekarskiego (w przypadku choroby), 

zaświadczenia urzędowego, udokumentowanych przypadków losowych, zaświadczenia 

dziekańskiego. 
 

2. Samowolne opuszczenie zajęć traktowane jest jak nieobecność. Trzy spóźnienia do 15 minut są 

równoznaczne z jedną nieobecnością na ćwiczeniach. Spóźnienie przekraczające 20 minut 

traktowane będzie jak nieobecność z  koniecznością odrobienia zajęć. 
 

3. Usprawiedliwione nieobecności student może odrobić uczestnicząc w zajęciach z inną grupą po 

ustaleniu w ciągu dwóch tygodni terminu z asystentami prowadzącymi zajęcia. 
 

4. Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Nieobecność usprawiedliwiona jest równoznaczna 

z koniecznością zaliczenia materiału u prowadzącego wykłady. 
 

5. Odrabianie usprawiedliwionych nieobecności w dniach, w których nie ma zajęć dydaktycznych 

może odbywać się przy lekarzu dyżurnym w godzinach od 8:00-13:00. 
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§ 3 

Warunki i sposoby dopuszczania studentów do zaliczeń i egzaminów 

1. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie:  

        - obecności na ćwiczeniach  

        - obecności na zajęciach zdalnych  

        - wykonanych zabiegów  

        - wiadomości teoretycznych ocenianych przez nauczyciela akademickiego prowadzącego  

           zajęcia, z zakresu:  

                     • tematyki seminariów  

                     • tematyki obejmującej procedury wykonywane na ćwiczeniach klinicznych  

                     • tematyki wykładów  

2. Brak przygotowania do ćwiczeń klinicznych (nieznajomość wykonywanych procedur)  

    skutkuje niezaliczeniem ćwiczenia z koniecznością odrobienia ćwiczenia do końca  

    semestru. 

3. Na seminarium obowiązuje studenta wiedza z danej tematyki, która będzie weryfikowana  

    przez asystenta w formie ustnej i pisemnej. W przypadku niezaliczenia seminarium należy  

    w ciągu dwóch tygodni zaliczyć dany materiał u asystenta prowadzącego seminarium.  

    Po tym terminie odbędzie się zaliczenie komisyjne w obecności adiunkta d/s dydaktyki,   

    opiekuna roku i asystenta.  

    Niezdanie zaliczenia komisyjnego wiąże się z powtarzaniem przedmiotu.  

4. Warunkiem dopuszczenia do testowego egzaminu dyplomowego jest:  

        - zaliczenie przez asystenta prowadzącego:  

            • seminariów  

            • ćwiczeń - dokumentacja wymaganych zabiegów klinicznych w zeszycie procedur studenta  

            • zajęć zdalnych potwierdzona podpisem asystenta  

            • zdanie egzaminu praktycznego  

5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu testowego. 

§ 4 

Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć w 

danym roku akademickim* 
1. Studenci zobowiązani są do:  

     - obecności i czynnego udziału w zajęciach praktycznych i teoretycznych  

     - posiadania identyfikatorów przypiętych do fartucha ochronnego  

     - punktualności  

     - staranności w wypełnianiu dokumentacji pacjenta potwierdzonej przez asystenta  

     - estetycznego wyglądu: fartuch, spodnie, obuwie medyczne, biżuterię należy zdjąć przed    

       zajęciami (bransoletki, pierścionki, długie łańcuszki), długie włosy powinny być spięte,  

      paznokcie krótko obcięte. Student nie zostanie dopuszczony do zajęć w przypadku braku  

      niezbędnego ubioru  

    - dbałości o leczonych pacjentów  

    - troski o powierzone mienie 

2. Student nie zostanie dopuszczony do zajęć  lub zostanie z nich wyproszony w razie niewłaści- 

    wego zachowania sprzecznego z regulaminem studiów lub innymi obowiązującymi na uczelni  

    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 udział w zajęciach. 

3. Niedopuszczenie do zajęć lub wyproszenie z nich w przypadkach, o których mowa powyżej  

    równoznaczne jest z nieobecnością na zajęciach. 
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§ 5 

Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów 

 

1. Po spełnieniu kryteriów wymienionych w punkcie 3 końcowe zaliczenie roku III i IV  

odbywa się na podstawie testu jednokrotnego wyboru. Próg zdawalności testu to 60%. 

Nieuzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia roku III (test) oraz roku IV (test) z przedmiotu 

protetyka stomatologiczna jest jednoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu w pierwszym terminie. 

Dwa terminy poprawkowe zaliczenia (pierwszy termin – test lub w formie ustnej odpowiedzi, 

drugi termin – zaliczenie komisyjne) zostaną wyznaczone po ustaleniu ze starostą roku, 

opiekunem roku i kierownikiem jednostki.  
 

2. Jednym z warunków uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu na roku V jest zaliczenie  

    umiejętności praktycznych zamieszczonych w „Dzienniku praktyk”  
 

3. Na roku V w ramach seminariów w semestrze zimowym sprawdzana będzie wiedza zgodnie  

    z tematyką seminariów zamieszczoną na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej zakładu.  
 

4. Egzamin z przedmiotu składa się z:  

    - egzaminu praktycznego  

    - egzaminu testowego  

    - egzaminu ustnego u kierownika zakładu  
 

    Egzamin testowy z protetyki obejmuje materiał z ćwiczeń, seminariów i wykładów. Egzamin   

    trwa 1 godz. 40 min. Test obejmuje 100 pytań jednokrotnego wyboru z przedmiotu protetyka  

    stomatologiczna opracowanych na podstawie zalecanych podręczników.  
 

     Niezaliczenie części testowej egzaminu uniemożliwia przystąpienie do egzaminu w formie  

     ustnej w pierwszym terminie. Pierwszy termin poprawkowy: test lub odpowiedź ustna, drugi  

     termin poprawkowy: egzamin komisyjny.  
 

5. Egzamin praktyczny przeprowadzony zostanie na ćwiczeniach w ciągu ostatnich 2 tygodni  

    okresu dydaktycznego i zawierać będzie elementy o charakterze egzaminu OSCE. Studentowi   

    przysługują dwa terminy poprawkowe egzaminu praktycznego.  
 

6. Zgodnie z Regulaminem Studiów PUM posiadanie przez studenta podczas egzaminu lub  

    zaliczenia urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami    

    na odległość lub używanie niedopuszczonych przez egzaminujących materiałów i pomocy  

    dydaktycznych będzie skutkowało wyproszeniem z sali i wystawieniem oceny niedostatecznej  

    z danego terminu egzaminu bądź zaliczenia.  
 

§ 6 

Warunki zwalniania z niektórych zaliczeń lub egzaminów 
 

1. Nie przewiduje się zwolnień z egzaminu z przedmiotu protetyka stomatologiczna.  

 

 

§ 7 

Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu w tzw. przedterminie, o którym mowa w § 32 

ust. 8 regulaminu Studiów 

 

1. Student może zdawać egzamin z protetyki przed terminem w formie ustnej u Kierownika 

Zakładu na wniosek asystenta. Warunkiem przystąpienia do egzaminu w przedterminie jest:  

         - uzyskanie oceny ponad dobrej z ćwiczeń na roku III, IV i V  

         - obecność na wykładach  

         - zdany egzamin praktyczny na ocenę ponad dobrą lub bardzo dobrą  
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                                                                           § 8 

Kryteria oceniania 
1. Rok III i IV:  

    Warunkiem przystąpienia do testu jest zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia roku jest     

     zaliczenie testu. Ocena końcowa z przedmiotu to średnia ocen z ćwiczeń, seminariów i testu.  
 

2. Kryteria oceny z zaliczenia testowego na roku III i IV:  

                5,0 bardzo dobry 47-50  

                4,5 ponad dobry 42-46 

                4,0 dobry 37-41  

                3,5 dość dobry 34-36  

                3,0 dostateczny 30-33 
 

3. Kryteria oceny egzaminu praktycznego: ocena pozytywna po prawidłowym wykonaniu  

    wszystkich kluczowych zadań objętych listą kontrolną. 
 

4. Kryteria oceny testowego egzaminu z przedmiotu są następujące:  

    Skala ocen jest następująca:  

               5,0 bardzo dobry 91-100  

               4,5 ponad dobry 84-90  

               4,0 dobry 76-83  

               3,5 dość dobry 68-75  

               3,0 dostateczny 60-67  

               2,0 niedostateczny - mniej lub równe 59  
 

5. Ocenę końcową z egzaminu z przedmiotu stanowi:  

    średnia uzyskanych ocen z egzaminu praktycznego, testu i egzaminu ustnego. 
 

6. Egzamin poprawkowy odbywa się w formie ustnej zgodnie z ustalonym terminem z  

    Kierownikiem Zakładu.  

 

§ 9 

Inne 

 

Zasady nie ujęte w wewnętrznym regulaminie dydaktycznym jednostki zawarte są w Regulaminie 

studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.  

 
 

 

 

 

 

……………………………………….…..…… 
pieczątka jednostki 

 

 

 

 

………..…………………………………… 
pieczątka i podpis Kierownika jednostki 

 

 Opinia:  

 

Pozytywna / Negatywna** 

Zatwierdzam: 

 

 

 

……………………………………………….. 
pieczątka i podpis  

Samorządu  Studentów  

 

 

 

…………………………………………………. 
pieczątka i podpis Dziekana 
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*jeżeli specyfikacja przedmiotu tego wymaga 

**niepotrzebne skreślić 

 


