
Regulamin dydaktyczny 

Zakładu Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 

1. Zgodnie z regulaminem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku student zobowiązany jest do obowiązkowego uczestniczenia 

we wszystkich formach zajęć dydaktycznych wynikających z planu zajęć danego kierunku. 

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

Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego zawarty jest w szczegółowym 

programie dydaktycznym dostępnym na tablicy informacyjnej Zakładu (obok sali  3.17  

w budynku WNoZ ul. Szpitalna 37 - II piętro) oraz dostępny do wglądu na stronie 

internetowej jednostki (www.umb.edu.pl/wnoz/zaklad-medycyny-wieku-rozwojowego-i-

pielęgniarstwa-pediatrycznego). 

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

z obowiązującymi w danym roku akademicki planami nauczania.  

4. Zajęcia zalicza i dokonuje wpisu do karty okresowych osiągnięć studenta/ZISZU 

Kierownik Zakładu Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego  

na podstawie zaliczeń cząstkowych z zajęć teoretycznych i praktycznych.  

5. Studenci, którzy opuścili część zajęć z przyczyn usprawiedliwionych z uwzględnieniem 

§18 ust. 3 Regulaminu Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów 

Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Załącznik nr 1 do Uchwały  

nr 38/2016 Senatu UMB z dnia 29.04.2016 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.  

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

a) punktualnego przychodzenia na zajęcia 

b) posiadać aktualną książeczką zdrowia, wiedzę z zakresu bhp i ppoż.  

c) zmiany obuwia i odzieży na odzież ochronną (estetyczne umundurowanie zgodne  

z ustalonym modelem)  

d) Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni (torby, plecaki)  

7. W trakcie zajęć (seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne) studenci podlegają ocenie  

z przygotowania do zajęć z realizowanego tematu. Sprawdzenie wiedzy odbywać się 

będzie w formie pisemnej lub ustnej.  

http://www.umb.edu.pl/wnoz/zaklad-medycyny-wieku-rozwojowego-i-pielęgniarstwa-pediatrycznego
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8. Samokształcenie realizowane jest w formie prezentacji multimedialnych z przydzielonych  

tematów przedstawionych w wyznaczonym terminie. 

9. W czasie zajęć 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 

10. Karty okresowych osiągnięć studentów powinny być złożone w Sekretariacie Zakładu po 

zakończeniu zajęć. Niewypełnione karty samokształcenia studenta, nie będą 

podpisywane.  

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

12. Warunki zaliczenia zajęć i zdawania egzaminu są zgodne z regulaminem studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych. 

13. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach  

i zaliczenie samokształcenia.  

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

egzaminacyjne są testami jednokrotnego wyboru składającymi się z 60 pytań.  

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

odpowiedzi w teście. 

16. Skala ocen: 

a) 35 punktów i mniej - niedostateczny 

b) 36 – 41  - dostateczny 

c) 42 – 45  - dość dobry 

d) 46 – 51  - dobry 

e) 52 – 56  - ponad dobry 

f) 57 - 60             - bardzo dobry 

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

prawo do dwóch egzaminów poprawkowych w terminach ustalonych z Kierownikiem 

Zakładu.  

18. I i II egzamin poprawkowy przeprowadzany jest w formie testu.  

19. Student ma prawo wglądu do jego pracy pisemnej (pracy egzaminacyjnej) w terminie 

podanym przez Kierownika Jednostki i w obecności Kierownika Jednostki.  


