REGULAMIN SPRAWDZIANU ZDOLNOŚCI MANUALNYCH – TZW. EGZAMINU Z
RYSUNKU DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA NA KIERUNEK TECHNIKI
DENTYSTYCZNE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII I
ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZ. ANGIELSKIM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
BIAŁYMSTOKU NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie sprawnego przebiegu egzaminu oraz przybliżenie osobom
ubiegającym się o przyjęcie na studia całokształtu spraw związanych z oceną zdolności manualnych i
predyspozycji do wykonywania zawodu technika dentystycznego.
Wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie na w/w kierunek studiów obowiązuje przestrzeganie zasad
niniejszego regulaminu w trakcie egzaminu oraz stosowanie się do zasad rekrutacyjnych obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2022/2023 (ujętych w Uchwale 133/2021 w sprawie warunków i
trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku).

I Struktura i organizacja egzaminu.
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Egzamin na kierunku Techniki Dentystyczne ocenia predyspozycje kandydata do pracy w zawodzie technika
dentystycznego. Jest badaniem wstępnym, oceniającym istnienie przeciwwskazań u kandydata do wykonywania
zawodu.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest rejestracja elektroniczna kandydata na kierunek Techniki
Dentystyczne oraz opłacenie opłaty rekrutacyjnej w ustalonych w uchwale terminach.
Do egzaminu można przystąpić tylko jeden raz w trakcie rekrutacji na dany rok akademicki.
Miejsce egzaminu: Aula w Bloku C na parterze w Collegium Pathologicum, Białystok, ul. J. Waszyngtona 13
Zmiana miejsca egzaminu na: COLLEGIUM PRIMUM UMB, ul. Mickiewicza 2a, ostatnie piętro, sala nr 218,
wejście od strony ogrodu pałacowego.
Egzamin jest jednodniowy. Terminy egzaminu:
a) 28.06.2022r. (wtorek) godz. 9:00 – kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia
opłaty rekrutacyjnej do 27.06.2022r.
b) 7.07.2022r. (czwartek) godz. 9:00 - kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i wniesienia
opłaty rekrutacyjnej do 7.07.2022r. do godz. 8:00.
W dniu egzaminu należy zgłosić się na salę egzaminacyjną min. 15 minut wcześniej, egzamin będzie trwał 60
min, planowe rozpoczęcie – godz. 9:00, zakończenie – godz. 10:00.
Drzwi do sali egzaminacyjnej są zamykane dokładnie o godzinie, w której jest zaplanowany egzamin. W
przypadku gdy kandydat się spóźni – Komisja Egzaminacyjna (zwana dalej Komisją) może w uzasadnionych
przypadkach wyrazić zgodę na przystąpienie do egzaminu, o ile spóźnienie nie przekroczyło 15 minut.
Spóźnionemu nie przysługuje wydłużenie czasu na egzamin.
II Zasady i przebieg egzaminu.
W dniu egzaminu należy się zgłosić na salę egzaminacyjną 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu,
przed salą egzaminacyjną mogą przebywać wyłącznie zdający. Wyjątkiem są zdający, którzy wymagają
obecności opiekuna np. z powodu problemów z poruszaniem się.
Na salę egzaminacyjną zdający mogą zabrać wyłącznie: dokument tożsamości, środki higieny osobistej
(najlepiej w foliowym przezroczystym woreczku). Rzeczy osobiste (torebki, plecaki, wyciszone lub wyłączone
telefony, itp.) powinny być złożone w wyznaczonym na sali egzaminacyjnej miejscu.
Przy wejściu na salę egzaminacyjną należy członkowi Komisji okazać dowód osobisty lub inny dokument ze
zdjęciem, potwierdzający tożsamość.
Zdający jest zobowiązany do podporządkowania się sposobowi rozmieszczenia zdających na sali
egzaminacyjnej.
Zdający zachowują ciszę podczas trwania egzaminu, mając na uwadze komfort innych zdających. W czasie trwania
egzaminu zdający musi dostosować się do poleceń członków Komisji, kierujących przebiegiem egzaminu oraz nie
może zakłócać przebiegu egzaminu. Niestosowanie się do postanowień regulaminu może skutkować przerwaniem
egzaminu i jego niezaliczeniem.
Egzamin polega na odwzorowaniu rysunku zgodnego z wzorem w skali 2:1. Rysunek musi być kompletny.
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Komisja zapewnia zdającym materiały egzaminacyjne: rysunek do odwzorowania, kartkę z bloku technicznego
A4, 2 ołówki HB i gumkę.
Zdający ma obowiązek uważnego i ostrożnego obchodzenia się z materiałami egzaminacyjnymi. W przypadku
złamania ołówka, rozdarcia karki zdający ma prawo wymiany materiału na nowy – zgłasza ten fakt podnosząc
rękę z ołówkiem lub kartką. Członek Komisji dostarczy nowy materiał. Czas procedury wymiany materiałów na
nowe nie jest doliczany do czasu trwania egzaminu.
Zdający zwraca się do Komisji poprzez podniesienie ręki (w sprawach problematycznych lub technicznych
dotyczących egzaminu); członkowie Komisji nie udzielają informacji związanych z oceną merytoryczną
rysunku.
Zdający, który ukończy egzamin przed upływem wyznaczonego czasu może opuścić salę po oddaniu pracy
Komisji, nie później jednak niż na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy. Fakt ten
zgłasza poprzez podniesienie ręki.
Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin zdający pozostają na swoich miejscach, a członkowie Komisji
zbierają prace egzaminacyjne i wypuszczają zdających z sali.
Zakazuje się wynoszenia poza salę egzaminacyjną materiałów egzaminacyjnych – tzn. wzorów rysunków.
Oceny prac egzaminacyjnych dokonują odpowiedni członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
Wynik egzaminu nie będzie przeliczany na punkty. Egzamin będzie oceniany wg. podanych norm - na zasadzie
zaliczenia bądź niezaliczenia. W przypadku braku pozytywnej oceny uzyskanej na egzaminie z rysunku zdający
nie będzie brany pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek Techniki Dentystyczne.
Egzamin uznaje się za niezaliczony w przypadku:
a) braku pracy,
b) rysunku niezgodnego z wzorem (niekompletnego),
c) rysunku niespełniającego kryteriów oceny pracy; główne kryteria to: poprawność odwzorowania
poszczególnych części składowych rysunku, technika oraz estetyka wykonania rysunku,
d) zaistnienia okoliczności wskazanych w części II pkt 12 niniejszego regulaminu.
Wyniki z egzaminów z dnia 28.06.2022r. i 7.07.2022r. zostaną opublikowane w jednym terminie 7.07.2022r. po
godz. 15:00 na stronie internetowej: www.umb.edu.pl w zakładce Rekrutacja/Zasady Rekrutacji/Egzaminy; a
Komisja poinformuje zdających e-mailem.
Zdający ma prawo do wniesienia zastrzeżenia do wyniku egzaminu w terminie 1 dnia od ogłoszenia wyników,
nie później jednak niż do 8.07.2022r. do godz. 15:00. Zastrzeżenie, skierowane do Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Jęz. Angielskim
można zgłosić korzystając z zakładki „zgłoś problem” dostępnej na koncie w IRK (Internetowej Rekrutacji
Kandydata) lub na adres e-mail: rek-prom@umb.edu.pl z podaniem danych kontaktowych.
Znajomość niniejszego regulaminu zostanie potwierdzona własnoręcznym czytelnym podpisem przez każdego
kandydata przed rozpoczęciem egzaminu.
Regulamin egzaminu jest dostępny w Biurze Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
(ul. Jana Kilińskiego 1) oraz na stronie internetowej UMB: www.umb.edu.pl w zakładce Rekrutacja/Zasady
Rekrutacji/Egzaminy.
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