
Regulamin dydaktyczny 

Zakładu Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego  

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 

1. Zgodnie z regulaminem studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Załącznik do Uchwały nr 

51/2020 Senatu UMB z dnia 29.04.2020 r.) student zobowiązany jest do obowiązkowego 

uczestniczenia we wszystkich formach zajęć dydaktycznych wynikających z planu zajęć 

danego kierunku. 

2. Studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad i zaleceń zawartych w komunikatach 

władz Uczelni dotyczących przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Uniwersytecie 

Medycznym w Białymstoku. 

3. Zakres wiedzy wymaganej od studentów odbywających zajęcia w Zakładzie Medycyny 

Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego zawarty jest w szczegółowym 

programie dydaktycznym dostępnym na stronie internetowej Zakładu. 

4. Przedmioty odbywające się w Zakładzie kończą się zaliczeniem lub egzaminem zgodnie  

z obowiązującymi w danym roku akademicki planami nauczania.  

5. Zajęcia zalicza i dokonuje wpisu do karty okresowych osiągnięć studenta w systemie 

informatycznym Uczelni (§13 Regulaminu Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych 

Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Załącznik do Uchwały 

nr 51/2020 Senatu UMB z dnia 29.04.2020 r.) Kierownik Zakładu Medycyny Wieku 

Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego.  

6. Studenci, którzy opuścili część zajęć stacjonarnych z przyczyn usprawiedliwionych 

z uwzględnieniem §13 Regulaminu Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów 

Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Załącznik do Uchwały 

nr 51/2020 Senatu UMB z dnia 29.04.2020 r.) winni w terminie 7 dni skontaktować się 

z nauczycielem akademickim realizującym zajęcia celem ustalenia formy odrobienia zajęć, 

przedstawiając stosowny dokument, np. zwolnienie lekarskie, wezwanie do sądu.  

7. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej i zdalnej z wykorzystaniem platformy 

edukacyjnej Blackboard obowiązującej w Uczelni. 

8. Na zajęcia praktyczne i ćwiczenia kliniczne student zobowiązany jest do: 

a. do punktualnego przychodzenia na zajęcia oraz 100% obecności  

b. przychodzenia na zajęcia w estetycznym umundurowaniu (odzież ochronna, obuwie na 

zmianę, identyfikator), 

c. Nieestetyczne i niekompletne umundurowanie stanowi podstawę do odmówienia 

przyjęcia Studenta na zajęcia, 

d. posiadania aktualnej książeczki zdrowia do celów epidemiologicznych, szczepień 

ochronnych w zakresie WZW typu B, 

e. posiadanie Dziennika Kształcenia Zawodowego,  

f. bezwzględnego zakazu używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, 

dyktafonów, itp., 

g. bezwzględnego zakazu palenia tytoniu w miejscu realizacji zajęć praktycznych, 



h. zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu podmiotu leczniczego, na 

terenie, którego odbywa się kształcenie praktyczne oraz korzystanie z instrukcji 

i zarządzeń wewnętrznych danej jednostki organizacyjnej, 

i. zapoznania się i bezwzględnego przestrzeganie zasad BHP oraz zasad reżimu 

sanitarnego obowiązujących na terenie danego podmiotu leczniczego. 

9. W trakcie zajęć dydaktycznych studenci podlegają ocenie z przygotowania do zajęć 

z realizowanego tematu. 

10. W czasie zajęć dydaktycznych studenta obowiązuje zakaz: 

a. palenia tytoniu 

b. przynoszenia i używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, 

dyktafonów, itp. 

c. opuszczania zajęć bez wiedzy i zgody nauczyciela akademickiego  

d. samowolnej zamiany dni zajęć. 

11. Egzamin odbywa się w terminie ustalonym z Kierownikiem Zakładu przez Sekretariat.  

12. Warunki zaliczenia zajęć i zdawania egzaminu są zgodne z §13 Regulaminu Studiów 

I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku (Załącznik do Uchwały nr 51/2020 Senatu UMB z dnia 29.04.2020 r.). 

13. Egzaminy końcowe z przedmiotu przeprowadzane są w formie testu. Testy 

egzaminacyjne są testami jednokrotnego wyboru.  

14. Student zaliczy egzamin z przedmiotu, jeśli udzieli nie mniej niż 60% prawidłowych 

odpowiedzi w teście. 

15. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje 

prawo do dwóch egzaminów poprawkowych zgodne §16 Regulaminu Studiów I Stopnia, 

II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku (Załącznik do Uchwały nr 51/2020 Senatu UMB z dnia 29.04.2020 r.) 

w terminach ustalonych z Kierownikiem Zakładu.  

16. Pierwszy i drugi egzaminu poprawkowy przeprowadzany jest w formie testu.  

17. Student ma prawo wglądu do jego pracy pisemnej (pracy egzaminacyjnej) zgodne 

z Regulaminem studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Załącznik do Uchwały nr 51/2020 Senatu 

UMB z dnia 29.04.2020 r.) w terminie podanym przez Kierownika Jednostki i w 

obecności Kierownika Jednostki.  

 


