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Wszystkie zajęcia w naszym Zakładzie odbywają się zgodnie z harmonogramem przedmiotu, w
godzinach przewidzianych w planie zajęć. Student zobowiązany jest do uczestniczenia w
zajęciach z grupą studencką, do której został przydzielony.
Przed zajęciami student jest zobowiązany do zostawienia odzieży zewnętrznej w szatni.
Zajęcia obejmują wykłady, seminaria, ćwiczenia kierunkowe niekliniczne, ćwiczenia kliniczne
oraz ćwiczenia w warunkach symulowanych.
Prowadzący na pierwszych zajęciach przedstawiają szczegółowe warunki zaliczenia, zgodne z
sylabusem danego przedmiotu.
Obecność na wszystkich wykładach, seminariach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowa. W
przypadku nieobecności student jest zobligowany do odrobienia tych zajęć.
Forma odrobienia zajęć (ustne zaliczenie treści opuszczonego materiału/odrobienia zajęć z inną
grupą/esej/prezentacja) oraz termin muszą być ustalone z osobą prowadzącą przedmiot.
Student jest zobligowany do odrobienia wszystkich nieobecności w tym samym semestrze, w
którym opuścił zajęcia.
Po każdym semestrze osoba odpowiedzialna za przedmiot otrzyma listy obecności oraz listę
studentów, którzy nie wypełnili wyżej wymienionych warunków, na podstawie których możliwe
jest dopuszczenie do zaliczenia przedmiotu.
Każdy student zobligowany jest do utrzymania czystości, porządku na terenie naszego Zakładu.
W trakcie trwania zajęć zabrania się spożywania posiłków oraz rozmów przez telefon
komórkowy. Na terenie Zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
Ćwiczenia odbywają się w Centrum Symulacji Medycznej, na Oddziale Ratunkowym (SOR) USK
przy ul.Borowskiej 213 oraz na terenie Zakładu przy ul. Bujwida 44a.
W czasie ćwiczeń omawiane i wykonywane są praktyczne procedury podane w rozkładzie zajęć.
Ćwiczenia kliniczne odbywają się pod nadzorem nauczyciela z zastosowaniem technik symulacji
medycznej. W celu zwiększenia efektywności uczestnictwa w ćwiczeniach, studenci zobowiązani
są do przygotowania zadanego tematu przed przystąpieniem do ćwiczeń.
W obrębie CSM oraz w szpitalu zabrania się wykorzystania jakichkolwiek form dokumentacji
zdjęciowej, włączając w to – nagrania wideo.

ZALICZENIE PRZEDMIOTÓW
Szczegółowe warunki uzyskania zaliczenia poszczególnych przedmiotów, prowadzonych przez Zakład
Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego, podane są w sylabusach.
Sylabusy dostępne są w gablotach i na stronie internetowej Zakładu:
https://www.lekarski.umed.wroc.pl/traumatologia-medycyna-ratunkowa-dydaktyka
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