
Regulamin wewnętrzny zajęć dydaktycznych z chorób przyzębia 

Rok V semestr zimowy w roku akademickim 2022/23 

1. Warunkami uzyskania zaliczenia przedmiotu choroby przyzębia są: obecność na 

wszystkich ćwiczeniach i seminariach, znajomość teorii przewidzianej programem 

zajęć seminaryjnych i wprowadzenia do ćwiczeń klinicznych, wykonanie odpowiedniej 

liczby procedur klinicznych oraz zdanie egzaminu praktycznego. 

2. W przypadku nieobecności na seminarium konieczne jest ustne zaliczenie materiału 

objętego tematem seminarium u prowadzącego to zajęcie. Zgodnie z regulaminem 

studiów (§ 13 pkt 5) każda nieobecność na ćwiczeniach „wymaga usprawiedliwienia w 

formie pisemnej poprzez dostarczenie przez studenta do osoby prowadzącej zajęcia oryginału 

dokumentu stanowiącego podstawę usprawiedliwienia nieobecności”. Możliwe jest odrobienie 

maksymalnie 4 ćwiczeń. Odrobienie nieobecności u prowadzącego zajęcia może nastąpić z inną 

grupą. 

3. Student zobowiązany jest do punktualnego zgłaszania się na ćwiczenia. Każde 

spóźnienie powyżej 20 minut skutkuje nieobecnością na zajęciach. Trzy spóźnienia do 

20 minut przyjmuje się za jedną usprawiedliwioną nieobecność.  

4. W trakcie trwania seminariów i ćwiczeń Student nie może opuszczać pomieszczenia, w 

którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody Asystenta.  

5. Program seminariów oraz wprowadzeń do ćwiczeń klinicznych wraz z zalecanym 

piśmiennictwem podany jest do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej katedry .  

6. Każdy Asystent na pierwszych zajęciach podaje studentom swoje godziny 

konsultacyjne, w których jest dostępny poza zajęciami klinicznymi.  

7. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej ćwiczeń są pozytywne oceny z kolokwiów 

pisemnych na I i II ćwiczeniu (istnieje koniczność poprawienia ustnego niezaliczonego 

tego kolokwium u prowadzącego lub Kierownika Katedry), znajomość części teorii wg 

programu wprowadzenia do ćwiczeń sprawdzana na każdych zajęciach w trakcie 

odpowiedzi ustnych u Asystenta lub Kierownika Katedry. Na każdych ćwiczeniach 

będą omawiane pytania z bazy CEM związane z tematyką zajęć.    

8. Student ma prawo do wglądu do kolokwiów pisemnych u Asystentów po uzyskaniu 

informacji o ich wynikach.  

9. Warunkiem zaliczenia części praktycznej ćwiczeń jest wykonanie odpowiedniej liczby 

procedur klinicznych (zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na tablicy ogłoszeń). 

Każdą taką procedurę Asystent wpisuje do karty studenta na końcu ćwiczeń.  



10. Drugim warunkiem zaliczenia części praktycznej ćwiczeń jest zdanie praktycznego 

egzaminu standaryzowanego (7 stacji, próg zdawalności 60%) w dniu 27 lub 28 stycznia 

2023 roku. Regulamin egzaminu praktycznego jest osobnym dokumentem dostarczonym 

studentowi dwa miesiące przed tym egzaminem.  W przypadku niezdania egzaminu 

praktycznego student otrzymuje ocenę niedostateczną w I terminie i przysługuje 

wówczas jeden dodatkowy termin- egzamin z pacjentem u specjalisty periodontologa, 

z którym student nie miał zajęć na roku V.  

11. Studentów na ćwiczeniach klinicznych obowiązuje schludny wygląd, czyste i 

wyprasowane stroje do pracy, zmienne obuwie, własne rękawiczki, krótkie lub 

związane włosy, brak biżuterii oraz posiadanie identyfikatora z imieniem i nazwiskiem. 

W związku z możliwością pracy w zakaźnym bioareozlu konieczne jest właściwe 

zabezpieczenie, którego zasady zostaną omówione na pierwszych ćwiczeniach. W 

trakcie zajęć dydaktycznych obowiązuje zakaz posługiwania się telefonem 

komórkowym. 

12. Przedmioty osobiste, w szczególności telefony komórkowe, należy zostawiać w szatni 

i w specjalnych boksach na salach ćwiczeń. Zakład nie ponosi za nie odpowiedzialności.  

13. Pacjentów przydziela Asystent prowadzący ćwiczenia. Każdą wymaganą procedurę 

medyczną sprawdza i decyduje o jej zakończeniu Asystent, wyznaczenie następnej 

wizyty pacjenta następuje w porozumieniu z Asystentem.  

14. Narzędzia i sprzęt stomatologiczny Student pobiera u pielęgniarki na sali ćwiczeń. Za 

pobrane narzędzia i sprzęt Student odpowiada materialnie, w razie zaginienia opłaca 

równowartość katalogową.  

15. Każdy przypadek zakłucia igłą lub innym ostrym narzędziem musi być bezwzględnie 

zgłoszony u prowadzącego zajęcia.  

16. Do egzaminu końcowego można przystąpić tylko w przypadku uzyskania zaliczenia 

dwóch przedmiotów- chorób przyzębia i chorób błony śluzowej jamy ustnej.  

17. Egzamin końcowy w pierwszym terminie będzie miał postać testu i egzaminu ustnego. 

18. Egzamin testowy dla całego roku odbędzie się w dniu 2 lutego 2023 roku. Test będzie 

się składał z 60 zadań (45 z periodontologii i 15 z chorób błony śluzowej jamy ustnej) 

zawierających 5 dystraktorów i układanych zgodnie z wytycznymi do LDEK-u. Próg 

zdawalności testu wynosi > 60%. Student ma prawo do wglądu testu u Kierownika 

Katedry w dniu następnym po ogłoszeniu jego wyniku.  

19. Egzamin ustny u Kierownika Katedry odbędzie się od 6 do 17 lutego 2023 roku po 

zapisie w Sekretariacie Kliniki. Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu ustnego 



jeżeli średnia z ćwiczeń z chorób przyzębia na roku IV i V, chorób błony śluzowej jamy 

ustnej na roku V, egzaminu praktycznego i testowego wynosi >4,5, a żadna z tych ocen 

nie jest poniżej dobrej.  

20. Pierwszy termin poprawkowy jest ustny u Kierownika Katedry w dniach od 28 lutego 

do 4 marca 2023 po zapisie w sekretariacie Katedry. Osoby, które nie zdały testu w I 

terminie, przystąpią do testu w II terminie w dniu 27 lutego i w przypadku jego zdania 

mogą przystąpić do pierwszego terminu poprawkowego. Drugi termin poprawkowy 

będzie ustnym egzaminem komisyjnym. Sesja poprawkowa musi zostać zakończona do 

13 marca 2023 roku.  

21. Niezaliczenie przedmiotu periodontologia nastąpi w następujących sytuacjach: 

opuszczenie 5 ćwiczeń i więcej, nieuzyskanie zaliczenia ćwiczeń, niezdania egzaminu 

praktycznego w dwóch terminach, niezadanie testu w dwóch terminach, niezdania II 

terminu poprawkowego.  

22. W sprawach spornych decyzję podejmuje Kierownik Katedry. Istnieje możliwość 

odwołania się od decyzji Kierownika do Dziekana Wydziału.  

23. Kwestie nie poruszone w wewnętrznym regulaminie zajęć dydaktycznych rozstrzyga 

regulamin studiów i inne dokumenty regulujące kwestie dydaktyczne na poziomie 

wydziału i uczelni. 

 

Wrocław, dnia 
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