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I. Regulamin wewnętrzny jednostki 

1. Student podlega ocenie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Pomimo iż ocena kompetencji stanowi 10% 

oceny końcowej brak uzyskania pozytywnej oceny uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia semestralnego w I terminie. 

Na ocenę kompetencji składają się: 

 higiena osobista 

 schludny wygląd: 

o noszenie podczas zajęć czystej i wyprasowanej odzieży ochronnej w postaci fartucha lekarskiego lub stroju 

dwuczęściowego (o długości przykrywającej kolana), czystego obuwia ochronnego, 

o wiązanie długich włosów, posiadanie krótkich i czystych paznokci w trakcie zajęć klinicznych 

o odzienie wierzchnie należy zostawiać w szatni. 

 kultura osobista: 

o okazywanie należytego szacunku pacjentowi, kadrze dydaktycznej, personelowi medycznemu i kolegom 

poprzez używanie zwyczajowych zwrotów i zachowań grzecznościowych. 

o bezwzględny zakaz picia napojów oraz spożywania pokarmów czy żucia gumy podczas zajęć. 

o bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mobilnych (np. iWatch) 

podczas zajęć klinicznych. 

2. Student zobowiązany jest do obecności na wszystkich ćwiczeniach, seminariach i wykładach. Każda nieobecność musi 

być odrobiona w danym cyklu tematycznym, za pisemną zgodą asystenta grupy. Dziekanat będzie informowany o 

powtarzających się nieobecnościach lub nieprzygotowaniach studenta do zajęć. Trzy spóźnienia (do 15 minut) w 

semestrze traktowane są jak jedna nieobecność. Spóźnienie powyżej 15 minut traktowane jest jako nieobecność. 

3. W trakcie pisania testu na każdym seminarium czy ćwiczeniach oraz zaliczeniu końcowym zabrania się komunikowania 

z innymi studentami, używania sprzętów elektronicznych, a także innych pomocy dydaktycznych.  

4. Podstawą zaliczenia semestru jest obecność i aktywne uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena ze 

sprawdzianu teoretycznego kończącego semestr oraz reprezentowanie właściwych postaw przez studenta. 

5. Student ma prawo do: 

a. Oceny form nauczania i pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich. 

b. Korzystania z wyznaczonych godzin konsultacyjnych, w celu nadrobienia zaległości, poprawienia ocen 

niedostatecznych. 

c. Korzystania z pomocy dydaktycznych w trakcie trwania zajęć znajdujących się w Zakładzie Radiologii 

Stomatologicznej i Szczękowo- Twarzowej UM w Lublinie za zgodą asystenta prowadzącego ćwiczenia. 

6. Student jest zobowiązany do przestrzegania aktualnych zasad ochrony obowiązujących w Uniwersyteckim Centrum 

Stomatologii i Centrum Symulacji Medycznej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.  

7. Wszystkie uwagi studenci mogą wnosić do Kierownika Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej 

UM w Lublinie. 

II. Aktualne wymagania niezbędne do uzyskania zaliczenia przedmiotu 

1. Studenta obowiązuje aktywny udział we wszystkich formach zajęć prowadzonych w Zakładzie. 

2. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń 

i seminariów. 

3. Każde seminarium oraz ćwiczenia rozpoczynają się zaliczeniem testowym składającym się z 10 pytań z obowiązującego 

tematu. Zaliczenie seminarium oraz ćwiczeń oznacza obecność na zajęciach oraz uzyskanie minimum pozytywnej oceny 

z zaliczenia testowego. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 60%. 

4. Zaliczenie ćwiczenia oznacza obecność na zajęciach. 

5. Ocena końcowa będzie średnią wyliczoną ze średniej ocen ze wszystkich testów, aktywności oraz z oceny z testu 

końcowego. 

III. Informacja o formie zaliczenia lub egzaminu oraz zakresie wymagań i zagadnień egzaminacyjnych 

1. O formie zaliczenia lub egzaminu i zakresie wymagań i zagadnień egzaminacyjnych studenci są informowani na 

pierwszych zajęciach rozpoczynających dany cykl szkoleniowy. 

IV. Regulamin porządkowy sali i przepisy BHP. 

1. Student jest zobowiązany do dbania o przedmioty znajdujące się przy jego miejscu pracy w trakcie trwania zajęć. Student 

ponosi odpowiedzialność finansową za mienie zniszczone podczas zajęć. 

2. Zabrania się używania przenośnych dysków USB na komputerach znajdujących się w sali komputerowej. Nie jest 

dozwolone zmienianie ustawień komputera ani instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania.  

3. Student po zakończonych ćwiczeniach powinien wyłączyć komputer, jeżeli zalecenia asystenta prowadzącego ćwiczenia 

nie są inne. 

4. Student jest zobowiązany do przestrzegania zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zawartych w załączniku do 

regulaminu. 

 


