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Regulamin zajęć dydaktycznych obowiązujący studentów  

w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB 

 

1. Regulamin zajęć dydaktycznych w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii jest 

zgodny z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. 

2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zajęć  

dla danego roku i kierunku studiów. 

3. Harmonogramy, programy i tematyka zajęć dydaktycznych umieszczone są na tablicach 

informacyjnych Zakładu oraz dostępne są do wglądu na stronie internetowej jednostki 

(https://www.umb.edu.pl/wnoz/zaklad-fonoaudiologii-klinicznej-i-logopedii). 

4. W przypadku zmiany terminów zajęć dydaktycznych, wynikających z pełnienia 

obowiązków służbowych lub wypadków losowych, prowadzący zobowiązany jest 

poinformować starostę roku o ustalonym terminie. 

5. Obecność studentów na wykładach, ćwiczeniach, seminariach oraz zajęciach praktycznych 

jest obowiązkowa. 

6. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach (wykłady oraz ćwiczenia). 

Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności, 

najpóźniej na pierwszym ćwiczeniu, w którym uczestniczy student po okresie 

nieobecności. W przypadku nieobecności z przyczyn zdrowotnych obowiązuje 

zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych zaświadczenie odpowiednich władz. 

Nieobecność usprawiedliwiona na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie 

niezaliczone. 

7. Zaliczenie materiału musi nastąpić w ciągu 3 tygodni od zakończenia zwolnienia. 

8. W przypadku ponad 20% nieobecności nieusprawiedliwionych student nie uzyska 

zaliczenia z przedmiotu. 

9. Dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona pod warunkiem zaliczenia treści 

merytorycznej przedmiotu. 

10. Student ma prawo do uzyskania wszelkich możliwych pomocy naukowych dostępnych  

w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii, służących poszerzeniu wiedzy  

w zakresie foniatrii, logopedii i audiologii. 

11. Studenta obowiązuje przygotowanie merytoryczne do tematu realizowanych zajęć 

dydaktycznych  – zapoznanie się z literaturą przedmiotu. Wykaz literatury podstawowej  
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i uzupełniającej jest zawarty w sylabusie przedmiotu, który znajduje się na stronie 

internetowej jednostki dydaktycznej odpowiedzialnej za realizację przedmiotu.  

12. Student nie może przystąpić do zaliczenia bloku tematycznego w przypadku 

usprawiedliwionej nieobecności na 50% i więcej ćwiczeniach. W przypadku tym istnieje 

możliwość zaliczenia w terminie bezpośrednio poprzedzającym sesję egzaminacyjną. 

Nieobecność na zaliczeniu bloku tematycznego spowodowana chorobą (zaświadczenie 

lekarskie) upoważnia do przystąpienia do zaliczenia w terminie ustalonym przez 

Kierownika Zakładu. 

13. Nieobecność na egzaminie, w przypadku niepowiadomienia o przyczynie nieobecności  

w terminie 7 dni od daty egzaminu, skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

14. Student ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P/POŻ, z którymi został zapoznany 

przez asystentów. 

15. Termin spotkań z kierownikiem Zakładu Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii ustala się 

w 1 i 3 wtorek miesiąca o godz. 11.00. 

16. Pracownicy dydaktyczni Zakładu Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii udzielają 

konsultacji dotyczących nauczanych treści w wyznaczonych terminach według 

harmonogramu umieszczonego na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej 

jednostki. 

17. Prowadzący przedmiot ma 14 dni roboczych na podanie informacji o wynikach 

egzaminów i zaliczeń w formie ustalonej ze studentami.  

18. Student ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych, w tym w szczególności: 

sprawdzianów, kolokwiów, prac zaliczeniowych oraz egzaminacyjnych w terminie 

podanym przez osobę prowadzącą przedmiot, kierownika jednostki lub osobę przez niego 

wyznaczoną. 

19. Studentowi, w sprawach dotyczących zaliczeń, przysługuje prawo odwołania się  

od uzyskanych wyników (w ciągu 7 dni) do Kierownika Zakładu, celem ponownego 

sprawdzenia wiadomości.  

20. Student zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem praktyk zawodowych 

(zawartym w dzienniczku praktyk) oraz do przestrzegania regulaminu i zasad ich 

organizacji. 

21. Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący, poprzez dyskusję i metody podające  

w formie prezentacji multimedialnej na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, 

Uniwersytecki Dziecięcego Szpitala Klinicznego, Specjalistycznych Poradniach 
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Przyklinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  

22. Kryteria i formy przeprowadzania zaliczeń przedmiotów i egzaminów podaje prowadzący 

przedmiot na pierwszych zajęciach dydaktycznych. Nie przewiduje się zwolnień z zaliczeń 

przedmiotów i egzaminów. 

23. Na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych prowadzonych w Uniwersyteckim 

Szpitalu Klinicznym oraz Specjalistycznych Poradniach Przyklinicznych, studenci 

zobowiązani są do noszenia fartucha oraz zmiany obuwia. 

24. Studenci odbywający zajęcia w zakładach teoretycznych zobowiązani są do pozostawiania 

okryć wierzchnich i toreb w szatni oraz do zmiany obuwia. 

25. Kwestie sporne nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Kierownik Zakładu. 


