
Załącznik 

do Zarządzenia Nr 52/2017 

 

1 
 

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki 

obowiązujący w  roku  akademickim 2022/2023 

pełna nazwa jednostki Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych PUM 

dane jednostki (e-mail, telefon) klinderm@pum.edu.pl, tel. 914253924 

kierownik jednostki 

(stopień/tytuł, imię i nazwisko) 
prof. dr hab. n. med. Mariola Marchlewicz 

adiunkt dydaktyczny/osoba 

odpowiedzialna za dydaktykę w 

jednostce 

(stopień, imię i nazwisko, e-mail, 

telefon) 

Dr n. med. Magdalena Boer, 

magdalena.boer@pum.edu.pl, tel. 601582132 

kierunek studiów Lekarsko-Stomatologiczny 

rok studiów  III 

nazwa przedmiotu/przedmiotów Dermatologia i wenerologia 

 

§1 

Sposób prowadzenia zajęć  

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, wykładów e-learning, seminariów i ćwiczeń. 

2. Obecność studenta na wszystkich zajęciach objętych planem studiów jest obowiązkowa.  

 

§2 

Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć 

na skutek nieobecności 

1. Student ma obowiązek usprawiedliwienia pisemnie opuszczonych zajęć w terminie do 7 dni 

od daty zakończenia nieobecności (zaświadczenia lekarskie lub inne formalne). 

2. W przypadku braku usprawiedliwienia nieobecności w przewidzianym terminie, nieobecność 

traktuje się jako nieusprawiedliwioną. 

3. Usprawiedliwienia dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, wskazując  termin i 

formę zaliczenia. 

4. W przypadku więcej niż jednej nieobecności nieusprawiedliwionej, student nie otrzymuje 

zaliczenia z przedmiotu.  
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5. Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu student nie może przekroczyć więcej niż 30% 

nieobecności na zajęciach, w tym usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych. W 

wyjątkowych okolicznościach o dopuszczeniu do zaliczenia decyduje Kierownik Kliniki i 

Dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii. 

6. Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach, wymaga ustnego 

zaliczenia obowiązującego materiału u osoby prowadzącej zajęcia w danym studentem, przed 

terminem zakończenia zajęć dydaktycznych. 

 

 

 
§3 

Warunki i sposoby dopuszczania studentów do zaliczeń i egzaminów 

 

1. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach 

objętych planem studiów oraz uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń u asystenta prowadzącego. 

 

§4 

Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć w 

danym roku akademickim
* 

1. Student zobowiązany jest do systematycznego przygotowywania się do ćwiczeń z materiału 

omawianego w ramach wykładów i seminariów. Otrzymanie oceny niedostatecznej z zakresu 

materiału obowiązującego, równoznaczne jest z niedopuszczeniem do zaliczenia. 

2. Ćwiczenia zaliczać można w formie ustnej bądź pisemnej dwukrotnie u asystenta 

prowadzącego zajęcia i po raz trzeci, ostateczny, u Kierownika Kliniki lub u upoważnionego 

adiunkta dydaktycznego. 

3. Nie przewiduje się możliwości odrabiania i zaliczania ćwiczeń po ukończeniu planowych 

zajęć. Należy zaliczyć je przed sesją egzaminacyjną. 

4. Studenci, którzy spóźnią się na zajęcia powyżej 20 minut nie mogą w nich uczestniczyć. 

Dopuszcza się jednak możliwość uczestnictwa w zajęciach studentów, których spóźnienie 

było skutkiem sytuacji losowych. 

5. Warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń klinicznych na oddziale szpitalnym jest posiadanie 

odpowiedniego ubioru: fartuch lub bluza i spodnie/spódnica medyczna, z krótkim rękawem, 

obuwie zmienne, spięte włosy, krótkie paznokcie. 

6. Zabrania się korzystania w trakcie zajęć i zaliczeń z telefonów komórkowych oraz urządzeń 

elektronicznych, umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami. 
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7. 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. 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. Zaliczenie z przedmiotu Dermatologia i wenerologia jest zaliczeniem testowym na ocenę i 

odbywa się w zimowej sesji egzaminacyjnej.  

2. Uzyskanie pozytywnego wyniku zaliczenia testowego wymaga otrzymania co najmniej oceny 

dostatecznej. 

3. Zaliczenie jest sprawdzianem stopnia osiągniętych przez studenta efektów kształcenia, 

założonych w programie kształcenia wraz z przypisanymi punktami ECTS. 

 

§6 

Warunki zwalniania z  niektórych zaliczeń lub egzaminów 

1. Nie przewiduje się zwolnień z zaliczenia oraz zaliczeń w przedterminie. 

§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. Przy zaliczeniach stosuje się następujące kryteria: 

a) Ocenę bardzo dobry (5,0) uzyskuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

obejmujące wszystkie istotne aspekty; stopień opanowania wiedzy ≥ 91 % 

b) Ocenę ponad dobry (4,5) uzyskuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

obejmujące wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami; stopień 

opanowania wiedzy 81-90% 
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c) Ocenę dobry (4,0) uzyskuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia z 

pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów; stopień opanowania wiedzy 71-80% 

d) Ocenę dość dobry (3,5) uzyskuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia z 

pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami; stopień 

opanowania wiedzy 61-70% 

e) Ocenę dostateczny (3,0) uzyskuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia z 

pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami; stopień 

opanowania wiedzy 51-60% 

f) Ocenę niedostateczny (2,0) uzyskuje student, który nie osiągnął zakładanych efektów 

kształcenia; stopień opanowania wiedzy ≤ 50% 

2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczeniu wiąże się z uzyskaniem oceny 

niedostatecznej. 

§9 

 Inne  

1. Podczas zaliczeń obowiązuje zakaz posiadania urządzeń elektronicznych, umożliwiających 

uzyskiwanie informacji, lub porozumiewanie się z innymi osobami. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 Opinia:  

 

Pozytywna / Negatywna
** 

Zatwierdzam: 

 

 

 

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

Samorządu  Studentów  

 

 

 

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

 

*jeżeli specyfikacja przedmiotu tego wymaga 

**niepotrzebne skreślić
 


