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REGULAMIN 

 

PRZEDMIOTY:  

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ 

GEROSTOMATOLOGIA  

 

 

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: 

1) kultura osobista: 

- okazywanie należytego szacunku pacjentowi, kadrze dydaktycznej, personelowi medycznemu i kolegom poprzez używanie 

zwyczajowych zwrotów i zachowań grzecznościowych. 

- bezwzględny zakaz żucia gumy podczas zajęć klinicznych 

- bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć klinicznych 

2) schludny wygląd: 

- ubiór obowiązujący na zajęciach: odzież medyczna tj. strój dwuczęściowy, czyste obuwie ochronne, rękawiczki ochronne, 

okulary ochronne, maska, przyłbica 

- nie noszenie biżuterii, wiązanie długich włosów, posiadanie krótkich i czystych paznokci 

- pozostawienie rzeczy osobistych tj. odzieży własnej, torby, plecaki itp. w szatni 

3) higiena osobista 

 
STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST DO: 

 

1. Zapoznania się z przestrzeganiem aktualnego regulaminu studiów obowiązującego w bieżącym roku akademickim. 

2. Obecności na ćwiczeniach zgodnie z & 25 ustęp 3 Regulaminu studiów na rok akademicki 2021/2022 oraz noszenia 

identyfikatora podczas zajęć klinicznych. 

3. Odrobienia usprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach, które zostaną zrealizowane w terminie i sposobie wskazanym 

przez asystenta. Trzy spóźnienia w semestrze traktowane są jak jedna nieobecność. 

4. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia semestralnego jest uzyskanie średniej oceny ze sprawdzianów wiedzy minimum 3,0. 

Nieuzyskanie średniej minimum 3,0 skutkuje wpisaniem oceny 2,0 w pierwszym terminie zaliczenia semestralnego. 

5. Uzyskania pozytywnej oceny z realizacji zadań zleconych przez asystenta w zakresie umiejętności. 

6. Dbania z należytą starannością o sprzęt znajdujący się w salach w trakcie przedklinicznych i klinicznych zajęć dydaktycznych. 

7. W wyniku naruszenia zasad użytkowania sprzętu/ urządzeń wykorzystywanych w procesie dydaktycznym student zobowiązany 

jest do ponoszenia kosztów przywrócenia sprzętu do stanu pierwotnego. 

8. Zdeponowania sprzętu elektronicznego w wyznaczonym miejscu. 

 
STUDENT MA PRAWO DO: 

 

1. Rozwijania swoich zainteresowań naukowych w Studenckim Kole Naukowym działającym w Katedrze i Zakładzie 

Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. 

2. Oceny form nauczania i pracy dydaktycznej w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. 

3. Przystąpienia do testu poprawkowego w pierwszym terminie poprawkowym oraz testu w drugim terminie poprawkowym w 

przypadku uzyskania na końcowym teście zaliczeniowym oceny niedostatecznej. 

4. Wnoszenia uwag do Kierownika Katedry za pośrednictwem starosty i opiekuna roku. 

5. Konsultacji uzupełniających wiedzę i umiejętności. 

 
PODSTAWĄ DOPUSZCZENIA DO ZALICZENIA SEMESTRALNEGO JEST:  

1. Obecność na ćwiczeniach. 

2. Uzyskanie pozytywnej oceny z części teoretycznej (60%). 

3. Uzyskania pozytywnej oceny z realizacji zadań zleconych przez asystenta w zakresie umiejętności (30%). 

4. Reprezentowanie właściwych postaw przez studenta (10%). 
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NA OCENĘ SEMESTRALNĄ Z PRZEDMIOTÓW: STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ, 

GEROSOTOMATOLOGIA (ŚREDNIA WAŻONA) SKŁADAJĄ SIĘ: 
 

1. Ocena wiedzy na podstawie testu końcowego – 60%. 

2. Ocena umiejętności praktycznych na podstawie arkusza kryteriów oceny umiejętności – 30%. 

3. Ocena kompetencji społecznych na podstawie przedłużonej obserwacji przez asystenta – 10%. 
 

Ocena semestralna jest obliczana w następujący sposób: 

Średnia ważona Ocena semestralna 

<3,29 3,0 dst 

3,3-3,84 3,5 ddb 

3,85-4,29 4,0 db 

4,3-4,59 4,5 pdb 

>4,6 5,0 bdb 

 
 

NA OCENĘ Z EGZAMINU Z PRZEDMIOTU STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ  

(ŚREDNIA WAŻONA) SKŁADAJĄ SIĘ: 
 

1. Ocena wiedzy na podstawie egzaminu testowego – 70% 

2. Ocena umiejętności na podstawie egzaminu praktycznego – 30% 
 

Ocena egzaminacyjna jest obliczana w następujący sposób: 

Średnia ważona Ocena egzaminacyjna 

<3,29 3,0 dst 

3,3-3,84 3,5 ddb 

3,85-4,29 4,0 db 

4,3-4,59 4,5 pdb 

>4,6 5,0 bdb 
 
 

NA OCENĘ Z EGZAMINU Z PRZEDMIOTU GEROSOTOMATOLOGIA SKŁADA SIĘ: 
 

1. Ocena wiedzy na podstawie testu końcowego -100% 
 

 


