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Organizacja zajęć 

1. Ćwiczenia rozpoczynają się częścią seminaryjną, na której obecność jest obowiązkowa. 
2. Obecność na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa. Spóźnienia przekraczające 15 minut będą 

traktowane jak nieobecność. 
3. Studenci przystępują do zajęć przygotowani merytorycznie. Zakres materiału objętego ćwiczeniem jest 

podany w „Programie zajęć”.  
4. Przygotowanie studentów do zajęć jest oceniane przez prowadzącego ćwiczenia. 
5. W trakcie ćwiczeń studenci odpowiadają na pytania, omawiają z prowadzącym zagadnienia objęte 

tematem zajęć oraz oglądają preparaty mikroskopowe, schematy i elektronogramy.  
Obecność i zaliczenie zajęć 

1. Warunkiem zaliczenia jest udział w ćwiczeniach i seminariach oraz zaliczenie wszystkich zajęć. 
2. Warunkiem zaliczenia zajęcia (ćwiczenia i seminarium) jest obecność na obu częściach zajęcia i 

uzyskanie pozytywnej oceny ze znajomości materiału przewidzianego na dane zajęcie u osoby 
prowadzącej ćwiczenia. 

3. Dni, w których wyznaczono terminy ćwiczeń są dniami zajęć obowiązkowych.  
4. Ze względu na charakter ćwiczeń oraz organizację zajęć dopuszcza się nieobecność na dwóch 

ćwiczeniach w semestrze, nieobecność powinna być usprawiedliwiona. O sposobie odrobienia 
zajęć decyduje nauczyciel akademicki odpowiedzialny za organizację dydaktyki w jednostce. 

5. Ćwiczenia niezaliczone z powodu nieobecności lub nieprzygotowania do zajęć należy zaliczyć 

w formie ustalonej przez kierownika Katedry w wyznaczonym przez niego terminie. 

Zaliczenie i egzamin 
1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu oraz dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich zajęć. 
2. Egzamin końcowy ma formę testu stacjonarnego przeprowadzanego za pomocą systemu egzaminów 

elektronicznych  złożonego z 50 pytań jednokrotnego wyboru i trwa 50 minut. 
3. Kryteria zaliczenia egzaminu ustalane są przez Kierownika Katedry po przeprowadzeniu testu, przy 

czym zakłada się, że wymagane jest co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi w teście. 
4. Wszelkie zastrzeżenia lub nieprawidłowości dotyczące przebiegu egzaminu student powinien zgłosić 

poprzez platformę Portalu Egzaminacyjnego członkom Zespołu Egzaminacyjnego w trakcie lub 

bezpośrednio po zakończeniu egzaminu. ( „Regulamin Egzaminów Pisemnych Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego”, pkt 16.)  

5. Studenci mają wgląd do pytań bezpośrednio po zakończeniu egzaminu. 

6. W przypadku nieobecności na egzaminie spowodowanej przyczynami zdrowotnymi, student 
zobowiązany jest dostarczyć zwolnienie lekarskie w ciągu trzech dni roboczych od dnia wyznaczonego 
egzaminu, pod rygorem wpisania oceny niedostatecznej.  

7. W razie niezaliczenia egzaminu poprawkowego, na wniosek studenta dziekan może wyznaczyć 
egzamin komisyjny. 

 
Forma zaliczenia przedmiotu: Egzamin testowy 
Ocena    kryteria 
2,0 (ndst) do 59% - ocena niedostateczna (nie zalicza przedmiotu)  
3,0 (dst.) 60 – 68% 
3,5 (ddb) 69 – 76% 
4,0 (db)           77 - 84% 
4,5 (pdb) 85 – 92% 
5,0 (bdb) 93 – 100% 

 
Stanowisko Katedry w sprawie ściągania na egzaminach 
Ściąganie na egzaminach jest naruszeniem zasad etyki oraz Regulaminu Studiów WUM. Osoby aktywnie i biernie 
uczestniczące w tym procederze będą karane usunięciem z egzaminu z oceną niedostateczną. Dodatkowo Zakład 
wdroży postępowanie dyscyplinarne wobec osób ściągających. 
Osoby aktywnie ściągające to osoby, które odpisują wyniki od innych Studentów, bądź korzystające w czasie 
egzaminu z niedozwolonych notatek lub urządzeń elektronicznych służących do komunikowania się lub do 
przechowywania danych. Wnoszenie takich urządzeń na zaliczenia i egzaminy jest zabronione. 
Poprzez bierny udział w ściąganiu rozumie się ułatwianie odpisywania własnych odpowiedzi innym uczestnikom 
egzaminu. Student jest zatem zobowiązany dochować należytej staranności, aby uniemożliwić innym odpisywanie swoich 
odpowiedzi. 
Kierownik Katedry obliguje Studentów i Egzaminatorów do ścisłego przestrzegania tych zasad. 
Stanowisko Katedry w sprawie formy zaliczenia przedmiotu 
Studenci, dla których język polski jest językiem obcym podlegają takim samym kryteriom oceny, co Studenci 

polskojęzyczni i zdają kolokwia i egzamin w formie testu. 


