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DLA STUDENTÓW IV. ROKU STUDIÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

1 Zajęcia mają charakter obowiązkowy i prowadzone są w formie ćwiczeń klinicznych, 
seminariów oraz wykładów (wg odrębnego harmonogramu)

2 Studentów obowiązuje przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń klinicznych oraz 
seminariów zarówno zgodnie z bieżącym harmonogramem, jak i zgodnie z materiałem 
obejmującym zagadnienia obowiązujące na kursie „Propedeutyka chirurgii 
stomatologicznej”. Lista obowiązujących podręczników dostępna jest w sylabusie

3 Podczas ćwiczeń klinicznych studentów obowiązuje noszenie fartuchów lekarskich, 
czepków chirurgicznych oraz obuwia ochronnego. Studenci winni posiadać własne 
maski chirurgiczne oraz jednorazowe, gumowe rękawice diagnostyczne. Paznokcie 
powinny być krótko przycięte i niemalowane. Niedopuszczalne jest noszenie biżuterii 
ozdobnej na dłoniach oraz korzystanie z telefonów komórkowych na salach 
zabiegowych.

4 Obowiązuje obecność na wszystkich zajęciach wymienionych w punkcie 2. Łączna 
liczba opuszczonych lub niezaliczonych ćwiczeń klinicznych i seminariów nie może 
przekroczyć dwóch w ciągu roku akademickiego. Wszystkie niezaliczone seminaria 
wymagają zdania u asystenta prowadzącego. Wszystkie nieobecności powyżej dwóch w 
ciągu roku akademickiego wymagają odrobienia w terminie ustalonym z asystentem 
prowadzącym. Przekroczenie limitu pięciu nieobecności w ciągu roku wiąże się z 
koniecznością uczęszczania na dodatkowy staż, którego długość ustala każdorazowo 
Kierownik Zakładu.

5 Trzy spóźnienia na zajęcia w ciągu roku akademickiego traktowane są jako jedna 
nieobecność wymagająca odrobienia

6 Podczas ćwiczeń klinicznych studentów obowiązuje prowadzenie zeszytu ćwiczeń, w 
którym każdorazowo uzyskuje się zaliczenie zajęć. Zeszyt powinien mieć jednolitą 
formę, zapisywane są w nim rozpoznania medyczne oraz przeprowadzone zabiegi i 
powinien być prowadzony przez cały kurs kliniczny chirurgii stomatologicznej na roku IV 
i V

7 Podczas dwuletniego szkolenia klinicznego z chirurgii stomatologicznej (na IV. i V. roku 
studiów) każdego studenta obowiązuje limit wykonania minimum 30 znieczuleń 
miejscowych i 30 ekstrakcji zębów przeprowadzonych w tut. Zakładzie i 
potwierdzonych przez asystenta w zeszycie ćwiczeń

8 Do uzyskania zaliczenia kursu z chirurgii stomatologicznej 1/2 i dopuszczenia do 
końcowego testu zaliczeniowego konieczne jest:
- obecność na ćwiczeniach klinicznych i seminariach (zgodnie z punktem 4)
- uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń klinicznych i seminariów
- odrobienie nieobecności na ćwiczeniach (powyżej 2) oraz zaliczenie wszystkich ocen niedostatecznych

9 Końcowy test zaliczeniowy ma formę testu wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową 
odpowiedzią; test obejmuje materiał z kursów „Chirurgia stomatologiczna 1/2” i 
„Propedeutyka chirurgii stomatologicznej”. Test składa się ze 50 pytań. Pułap zaliczenia 
wynosi 60% prawidłowych odpowiedzi. Każdemu studentowi przysługują wyłącznie 
dwa terminy końcowego egzaminu testowego.


