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Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki 

obowiązujący w roku akademickim 2022/2023 

pełna nazwa jednostki Katedra i Zakład Patomorfologii 

dane jednostki (e-mail, telefon) 

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1 
tel.: (091) 48 70032; (091) 425 34 78 
sekrpato@pum.edu.pl  
 
 
fax: (091) 48 70032 
e-mail: sekrpato@pum.edu.pl 

kierownik jednostki 
(stopień/tytuł, imię i nazwisko) prof. dr hab. n.med. Elżbieta Urasińska 

adiunkt dydaktyczny/osoba odpowiedzialna 
za dydaktykę w jednostce 
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, telefon) 

sekrpato@pum.edu.pl 
tel. 91 425 3478 
 

kierunek studiów Lekarsko-dentystyczny 

rok studiów  II 

nazwa przedmiotu/przedmiotów Patomorfologia z patologią jamy ustnej 

 
§1 

Sposób prowadzenia zajęć 
1. Zajęcia obejmują: wykłady, seminaria i ćwiczenia w czasie 1 semestru nauczania przedmiotu: 

patomorfologia z patologią jamy ustnej.  
2. Ćwiczenia, seminaria i wykłady są obowiązkowe, a obecność sprawdzana. 
3. W czasie 1 semestru nauczania organizowane będą 2 testowe zaliczenia wiadomości z poszczególnych 

działów patomorfologii i patologii jamy ustnej. Testy będą zawierały pytania z odpowiedziami jedno- i 
pozornie wielokrotnego wyboru. Obowiązują wiadomości zawarte w podręcznikach: 

a) "Patologia znaczy słowo o chorobie". J. Stachura i W. Domagała. Wyd. PAU, Kraków, wyd. III, 
tom I, 2016 (ISBN 978-83-7676-241-8) i tom II, 2019 ISBN: 978-83-7676-307-1) 

b) Atlas histopatologii”. W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
2007 (ISBN 10:83-200-3476-0 lub ISBN 13:978-83-200-3476-9) oraz wiadomości z 
zagadnień przerabianych na ćwiczeniach, seminariach i wykładach 

 
§2 

Sposób i formy wyrównywania zaległości,	w tym odrabiania zajęć 
na skutek nieobecności 

 
1. Student powinien usprawiedliwić nieobecność na pierwszym ćwiczeniu/seminarium, na którym jest już 

obecny. 
2. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zaliczenie ćwiczenia/seminarium polega na zdaniu 

materiału przerobionego na ćwiczeniu/seminarium, u osoby prowadzącej zajęcia w terminie 1 tygodnia 
od momentu usprawiedliwienia.  

3. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej zaliczenie ćwiczenia/seminarium polega na zdaniu 
materiału przerobionego na ćwiczeniu/seminarium, u osoby prowadzącej zajęcia w terminie 1 tygodnia 
od nieobecności i uczestniczeniu w przygotowaniu preparatów do badania histopatologicznego w 
Zakładzie Patomorfologii przez 6 godzin w okresie między nieobecnością, a terminem najbliższego 
kolokwium.  
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4. W przypadku nieuczestniczenia w sekcji (nieobecność usprawiedliwiona) należy tę sekcję odrobić do 
10.02.2023 tylko w tut. Zakładzie Patomorfologii. 

5. W przypadku nieuczestniczenia w sekcji (nieobecność nieusprawiedliwiona) należy tę sekcję odrobić 
do 10.02.2023 tylko w tut. Zakładzie Patomorfologii i uczestniczyć w przygotowaniu preparatów do 
badania histopatologicznego w Zakładzie Patomorfologii przez 6 godzin w terminach jak wyżej. 

6. Student nie może mieć więcej niż 2 nieobecności w semestrze (w tym tylko jedną nieobecność 
nieusprawiedliwioną). 

7. Przekroczenie wskazanej w regulaminie wewnętrznym dopuszczalnej liczby nieobecności może 
skutkować brakiem możliwości uzyskania zaliczenia. Przypadki przekroczenia dopuszczalnej liczby 
nieobecności, np. z powodu dłuższej choroby studenta, będą rozpatrywane indywidualnie, a decyzję 
podejmuje kierownik jednostki samodzielnie lub w porozumieniu z Dziekanem/Prodziekanem WMiS. 

8. Przybycie na zajęcia po planowym ich rozpoczęciu jest traktowane jako spóźnienie. Spóźnienie na 
ćwiczenia lub seminarium winno być odrobione jak nieobecność usprawiedliwiona. 

9. Student nie zostanie dopuszczony do zajęć w przypadku spóźnienie na zajęcia przekraczającego 20 
minut, co traktowane będzie jako nieobecność nieusprawiedliwiona. 

10. Student nie zostanie dopuszczony do zajęć lub zostanie z nich wyproszony w razie niewłaściwego 
zachowania sprzecznego z regulaminem studiów lub innymi obowiązującymi na Uczelni przepisami, 
zachowania zakłócającego prowadzenie zajęć, zagrażającego zdrowiu, życiu lub mieniu, a także w 
razie rażącego braku kultury osobistej w stosunku do prowadzącego zajęcia lub innych osób biorących 
i udział w zajęciach. Niedopuszczenie do zajęć lub wyproszenie z nich w przypadkach, o których 
mowa powyżej równoznaczne jest z nieobecnością nieusprawiedliwioną na zajęciach. 
 

§3 
Warunki i sposoby dopuszczania studentów do zaliczeń i egzaminów 

1. Warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu testowego jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń i seminariów, 
tematycznie wchodzących w zakres sprawdzianu najpóźniej na tydzień przed terminem sprawdzianu. 

2. Niezaliczony sprawdzian testowy student może zaliczyć w dwóch terminach poprawkowych. Pierwszy 
termin poprawkowy odbędzie się w ciągu 14 dni od sprawdzianu testowego. Drugi termin 
poprawkowy odbędzie się w styczniu 2023.  

3. Nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie testowym jak i na wyznaczonym terminie 
poprawkowym jest równoznaczna ze stopniem niedostatecznym. 

4. Usprawiedliwienie nieobecności na sprawdzianie wiadomości powinno być dostarczone przez studenta 
mailem na adres sekrpato@pum.edu.pl w okresie 1 tygodnia od terminu sprawdzianu. Niedostarczenie 
usprawiedliwienia w tym terminie będzie równoznaczne z uznaniem tej nieobecności jako 
nieusprawiedliwionej. 

5. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na testowym sprawdzianie wiadomości, student dalej ma 
prawo do pierwszego terminu, ale sprawdzian ten będzie miał formę pisemnej odpowiedzi na 5 pytań. 

 
§4 

Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć w 
danym roku akademickim* 

1. Student jest zobowiązany do przygotowania się teoretycznie z tematów ćwiczeń i seminariów. W 
przypadku nie przygotowania należy zaliczyć materiał omawiany na ćwiczeniu lub seminarium w 
terminie 1 tygodnia. 

2. Przygotowanie studenta do zajęć może być sprawdzane ustnie (odpowiedzi ustne na pytania z tematyki 
zajęć) lub pisemnie (odpowiedzi pisemne na 1 lub 2 pytania z zakresu zajęć). Wyniki odpowiedzi 
pisemnych podane są do wiadomości studentów najpóźniej w następnym dniu roboczym.  

 
§5 

Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów 
1. Podczas zaliczeń i egzaminu obowiązuje zakaz posiadania urządzeń elektronicznych. 
2. Warunkiem uzyskania podpisu zaliczeniowego za semestr zimowy jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń 

oraz seminariów do dnia 11.02.2023. 
3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich obowiązujących ćwiczeń, 

seminariów i sprawdzianów w okresie całego kursu nauczania przedmiotu. 
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4. Nieobecność nieusprawiedliwiona na egzaminie jak i na wyznaczonym terminie poprawkowym jest 
równoznaczna ze stopniem niedostatecznym. 

5. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie powinno być dostarczone przez studenta mailem na adres 
sekrpato@pum.edu.pl w okresie 1 tygodnia od terminu egzaminu. Niedostarczenie usprawiedliwienia 
w tym terminie będzie równoznaczne z uznaniem tej nieobecności jako nieusprawiedliwionej. 

§6 
Kryteria oceniania 

1. Sprawdzian testowy zawiera 44 pytania. Są to pytania jednokrotnego wyboru i pozornie wielokrotnego 
wyboru (wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową). 

2. Za prawidłowo rozwiązane pytanie student otrzymuje 1 punkt. Aby zaliczyć sprawdzian testowy należy 
uzyskać minimum 26 pkt. (60% prawidłowo rozwiązanych pytań). 
Skala ocen z sprawdzianu testowego: 
26-28 pkt = ocena 3.0	
29-32 pkt = ocena 3.5	
33-36 pkt = ocena 4.0	
37-40 pkt = ocena 4.5	
41-44 pkt = ocena 5.0	

3. Termin poprawkowy sprawdzianu ma formę pisemnej odpowiedzi na 5 pytań. Za prawidłową i 
wyczerpującą odpowiedź na pytanie student otrzymuje 1 punkt. Aby zaliczyć sprawdzian poprawkowy 
należy uzyskać minimum 3 punkty. Kolokwia poprawkowe oceniane są w systemie: kolokwium 
zaliczone (ocena 3,0), kolokwium niezaliczone (ocena 2,0). 

4. Egzamin końcowy składa się z części praktycznej (25 pytań testowych w oparciu o obrazy histologiczne 
preparatów omawianych na ćwiczeniach) oraz części teoretycznej (100 pytań testowych jednokrotnego 
lub pozornie wielokrotnego wyboru). Ocena końcowa jest wynikiem sumy punktów uzyskanych z 
części praktycznej i teoretycznej. Aby zdać egzamin końcowy należy uzyskać minimum 75 pkt. (60% 
prawidłowo rozwiązanych pytań). Student, który uzyska: 

a) 75-84 pkt. otrzymuje ocenę dostateczny (3,0) 
b) 85-94 pkt. otrzymuje ocenę dość dobry (3,5) 
c) 95-104 pkt. otrzymuje ocenę dobry (4,0) 
d) 105-114 pkt. otrzymuje ocenę ponad dobry (4,5) 
e) 115-125 pkt. otrzymuje ocenę bardzo dobry (5,0) 

5. Terminy poprawkowe egzaminu mają taką sama formę jak egzamin w pierwszym terminie (patrz punkt 4 
powyżej). 
 

ŻYCZYMY CI SUKCESÓW W NAUCE. NIE BÓJ SIĘ. TO JEST ZAKŁAD, W KTÓRYM 
STUDENT JEST LUBIANY. 

	

Prof. dr hab. med. Elzbieta Urasinska 

 
 
 


