
Regulamin zajęć z „Chorób zakaźnych” 

IV rok 

kierunek lekarski 
 

Zajęcia w semestrze VII i VIII odbywają się w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii oraz 

Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

przy ul. Żurawia 14. 

 

1. Struktura zajęć 

a) Ćwiczenia – 72 godziny  

b) Seminaria – 22 godziny  

c) Wykłady – 16 godzin  

 

2. Sposób prowadzenia i zaliczania zajęć 

a) W ciągu roku akademickiego każdy student odbywa ćwiczenia i seminaria w obu 

Klinikach. 

b) Warunkiem uczestnictwa w ćwiczeniach jest punktualne zgłoszenie się na zajęcia i 

posiadanie stosownego stroju ochronnego. 

c) Warunkiem podstawowym zaliczenia bloku ćwiczeń i seminariów jest obecność na 

wszystkich zajęciach. 

d) W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (zwolnienie lekarskie, urlop 

dziekański) student zobowiązany jest zaliczyć ćwiczenie i/lub seminarium najpóźniej 

do momentu ukończenia semestru, w którym odbywają się dane zajęcia u osoby 

prowadzącej.  

e) Nieobecność nieusprawiedliwiona uniemożliwia zaliczenie bloku i semestru. 

f) Student może odrobić niezaliczony blok z inną grupą.  

g) Zaliczenie zajęć w każdym semestrze odbywa się pod koniec bloku. 

h) Uzupełniona książeczka ćwiczeń, karta egzaminacyjna i dokument potwierdzający 

tożsamość ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, itp.) są dokumentami 

uprawniającym do przystąpienia do egzaminu. 
 

3. Zaliczenie przedmiotu: 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń i seminariów oraz zdanie 

egzaminu. 

a) Egzamin odbędzie się w letniej sesji egzaminacyjnej.  

b) Trzy propozycje terminów egzaminu podstawowego oraz po trzy propozycje 

terminów 1 i 2 egzaminu poprawkowego zostaną przedstawione wspólnie przez 

kierowników obu Klinik starostom kierunków nauczania w języku polskim i 

angielskim przynajmniej na 6 tygodni przed rozpoczęciem sesji letniej. Starości obu 

kierunków powinni w ciągu tygodnia od przedstawienia propozycji dokonać wyboru 

po jednym, wspólnym terminie egzaminu podstawowego i obu poprawkowych. Jeżeli 

w ciągu tygodnia go nie przedstawią, terminy egzaminów zostaną wyznaczone 

wspólnie przez kierowników obu Klinik spośród przedstawionych propozycji. 

c) Egzamin podstawowy odbywa się w ciągu miesiąca od daty zakończenia zajęć 

dydaktycznych 

d) Pierwszy egzamin poprawkowy odbywa się w lipcu lub sierpniu 

e) Drugi egzamin poprawkowy odbywa się we wrześniu, jednak nie później niż w dniu 

zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej. 

f) Terminy egzaminów zostaną umieszczone na stronie internetowej Kliniki Chorób 

Zakaźnych i Hepatologii. 

g) Forma egzaminu - test wyboru z pięcioma odpowiedziami. 



h) Liczba pytań – 50. 

i) Maksymalna ilości punktów – 50 (1 pytanie = 1 punkt). 

j) Ocena końcowa wynika z sumy punktów uzyskanych podczas egzaminu zgodnie ze 

skalą: 

- ndst (2): 0-30 

- dst (3):  31-34  

- ddb (3,5): 35-38  

- db (4):  39-42  

- pdb (4,5):  43-46  

- bdb (5):  47-50 

k) Podczas egzaminu poprawkowego liczba pytań a przez to także maksymalna ilość 

punktów może być zmniejszona, ale zdanie egzaminu zawsze wymaga uzyskania 

ponad 60% maksymalnej liczby punktów.  

l) Wszelkie uwagi i wątpliwości dotyczące pytań muszą być zgłoszone w trakcie trwania 

egzaminu, lub bezpośrednio po nim, ale przed rozpoczęciem sprawdzania testów. 

m) Student ma prawo wglądu do swojego testu w obecności kierownika Kliniki lub osoby 

przez niego wyznaczonej po odbyciu egzaminów poprawkowych przez wszystkich 

studentów danego roku zarówno na kierunku polsko jak i anglojęzycznym.  

n) Wyniki egzaminów zostaną umieszczone na stronie internetowej Kliniki Chorób 

Zakaźnych i Hepatologii. 

 

4. Zalecany podręcznik 
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