Regulamin zaliczenia przedmiotu Ortodoncja
Podstawą zaliczenia semestralnego jest:
- obecność/udział we wszystkich zajęciach (także online) - ćwiczeniach, wykładach i
seminariach
- pozytywna ocena z zaliczenia wszystkich ćwiczeń
Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach powinna być odpracowana w terminie i na zasadach
ustalonych z prowadzącymi zajęcia. W przypadku zakończenia ćwiczeń, o formie ich zaliczenia
decyduje koordynator przedmiotu. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na wykładzie lub
seminarium, o formie zaliczenia materiału decyduje asystent prowadzący wykłady/seminaria.
I.

II.

Weryfikacja osiągnięcia założonych efektów kształcenia na ćwiczeniach będzie odbywała
się na podstawie oceny z zaliczenia testowego (test MCQ i MRQ – próg zaliczenia 60%,
test T/N – próg zaliczenia 80%) oraz oceny realizacji zleconego działania. Zaliczenie
wykładów i seminariów odbywa się na podstawie obecności na w.w. zajęciach.

III.

Ocena semestralna z ćwiczeń jest średnią ważoną obliczaną następująco: wiedza – 60%,
umiejętności praktyczne – 30%, kompetencje społeczne – 10%. Zaliczone ćwiczenia,
wykłady i seminaria stanowią podstawę dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

IV.

Egzamin dyplomowy z przedmiotu Ortodoncja jest egzaminem flagowym i składa się z
dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna zawiera 80 pytań sprawdzających wiedzę z przedmiotu Ortodoncja,
zgodnie z efektami kształcenia zawartymi w sylabusie dla określonego toku kształcenia i
przebiega w trybie i zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie egzaminów testowych
ACEM na dany rok akademicki (https://e-csm.umlub.pl/acem_info)
Część praktyczna składa się z 5 zadań, obejmujących weryfikację umiejętności praktycznych,
zgodnie z efektami kształcenia zawartymi w sylabusie dla określonego toku kształcenia.

1. Egzamin praktyczny będzie odbywał się stacjonarnie.
2. W zależności od sytuacji epidemiologicznej dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu z
wykorzystaniem środków telekomunikacji w formie VIDEO. W przypadku przeprowadzenia
egzaminu w formie VIDEO będzie obowiązywał odrębny regulamin.
3. Prosimy o przybycie na egzamin minimum 15 minut przed jego rozpoczęciem.
4. Kolejność przystępowania do egzaminu będzie wyznaczana na podstawie numerów indeksów
(rosnąco lub malejąco).
5. Podczas egzaminu prosimy przedstawiać się kodem składającym się z numeru indeksu.
Prosimy nie używać imienia i nazwiska.
6. Podczas egzaminu obowiązuje schludny strój medyczny (fartuch/scrubs oraz obuwie
medyczne). Strój niezgodny z regulaminem będzie skutkował niedopuszczeniem studenta do
egzaminu.
7. Podczas egzaminu przeprowadzanego stacjonarnie zabronione jest używanie jakichkolwiek
urządzeń elektronicznych oraz komunikowanie się. Jakakolwiek próba komunikacji lub
posiadanie urządzeń elektronicznych zostanie potraktowana jako próba ściągania i będzie
skutkowała oceną negatywną dla wszystkich zadań.
8. Egzamin praktyczny składa się z 5 zadań:
1) Odróżnianie normy biologicznej od wady zgryzu
2) Przeprowadzenie badania klinicznego pacjenta ortodontycznego
3) Zapobieganie wadom nabytym, planowanie i wdrażanie postępowania
profilaktycznego, zastosowanie prostych aparatów ortodontycznych

4) Ustalenie priorytetów leczenia, kierowanie do specjalistycznego leczenia
ortodontycznego, udzielenie pierwszej pomocy pacjentowi zgłaszającemu się z
uszkodzeniem aparatu stałego i zdejmowanego
5) Ustalenie wskazań do wykonywania badań radiologicznych, ocena wskazań do
leczenia wielospecjalistycznego
9. Każde zadanie będzie składało się z dwóch części.
10. Czas przeznaczony na realizację jednego zadania to 5 minut. Zmiana pomiędzy stanowiskami
następuje po usłyszeniu sygnału dźwiękowego zgodnie z harmonogramem, który studenci
otrzymają przed wejściem na egzamin. Po zakończeniu procedury prosimy pozostawać na
miejscu, a dopiero po usłyszeniu sygnału dźwiękowego prosimy o niezwłoczną zmianę stacji.
11. Po upływie 5 min studenci otrzymają sygnał dźwiękowy o zakończeniu czasu na pierwsze
zadanie – jest to sygnał, że należy niezwłocznie przejść do zadania drugiego. Nie ma
możliwości wydłużenia czasu przeznaczonego na pierwsze zadanie i powrotu do pierwszego
zadania po jego zakończeniu. Czynności wykonane po upływie czasu przeznczonego na
wykonanie zadania pierwszego nie będą punktowane.
12. Każde zadanie będzie oceniane według odrębnej checklisty. Ocena z poszczególnych zadań
będzie wyznaczona na podstawie średniej arytmetycznej lub średniej ważonej w zależności
od zadania. Szczegóły wyznaczania oceny zostaną podane w opisie każdego zadania.
13. Do uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego wymagane jest uzyskanie progu
60%.
14. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną w pierwszym terminie egzaminacyjnym, musi
ponownie podejść do całego egzaminu w terminie wskazanym przez egzaminatorów.
15. Ostateczna ocena z egzaminu będzie wyznaczana na podstawie średniej arytmetycznej ocen
ze wszystkich 5 zadań i będzie wyrażana według skali zgodnej z aktualnym Regulaminem
Studiów.
16. Wyniki części praktycznej zostaną podane w ciągu 24 godzin po zakończeniu egzaminu w
danym dniu.
17. Wszelkie zastrzeżenia co do zadań egzaminacyjnych można składać w ciągu 30 min od
zakończenia egzaminu przez danego studenta w formie pisemnej do koordynatora egzaminu
18. W przypadku wszelkich wątpliwości, co do poprawności oceny części praktycznej egzaminu,
prośby o ponowną weryfikację oceny należy wnosić w formie mailowej na adres Katedry i
Zakładu Ortopedii Szczękowej, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania oceny z danej części
egzaminu.
19. Ponowna ocena części praktycznej egzaminu dokonana na wniosek studenta, może
skutkować zmianą oceny, również na ocenę niższą lub negatywną.
20. Ponowna ocena części praktycznej egzaminu odbywa się zawsze w obecności koordynatora
egzaminu praktycznego i drugiego egzaminatora, który nie prowadził oceny studenta podczas
pierwszego terminu (bez obecności studenta).
21. Podczas części praktycznej egzaminu może być rejestrowany dźwięk i obraz. Student
przystępując do egzaminu wyraża zgodę na rejestrowanie przebiegu egzaminu.
V.

Ocena końcowa z egzaminu dyplomowego z przedmiotu Ortodoncja jest średnią ważoną i
będzie obliczana w następujący sposób: 65% wiedza, 35% umiejętności.
Wyniki egzaminu dyplomowego zostaną podane w ciągu 7 dni od daty ostatniej części
egzaminu.

Zapoznałem/am się dn. ……………………

Imię i nazwisko ……………………………………………

