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Wewnętrzny regulamin dydaktyczny 

dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:  

jednolite studia magisterskie oraz studia I i II stopnia  

na Wydziale Lekarskim CM UMK 

obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 

(niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem Studiów  

UMK w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

 

A.  Dane ogólne dotyczące jednostki dydaktycznej i realizowanego przedmiotu: 

1) Nazwa jednostki dydaktycznej: Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, Zakład Biologii 

Medycznej. 

2) Kierownik zespołu dydaktycznego: dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska. 

3) Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr Paweł Sutkowy. 

4) Skład zespołu dydaktycznego (wraz ze zdjęciami): 

 

prof. dr hab. Alina Woźniak 

profesor zwyczajny (kierownik Katedry) 

 

dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska 

adiunkt (kierownik Zakładu) 

 

dr hab. Karolina Szewczyk-Golec 

adiunkt 
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dr Paweł Sutkowy 

adiunkt 

 

mgr Roland Wesołowski 

asystent 

 

mgr Marta Pawłowska 

asystent 

 

 

 

 

5) Nazwa przedmiotu: Elementy statystyki medycznej. 

6) Kierunek: lekarski 

7) Rok studiów: I, semestr I. 

8) Dyżury nauczyciela akademickiego: wykaz dyżurów nauczycieli akademickich dostępny 

jest w gablocie Zakładu Biologii Medycznej, Katedry Biologii i Biochemii Medycznej (ul. 

Karłowicza 24, II piętro). 

 

B. Forma realizowania przedmiotu: 

1) Rodzaj zajęć dydaktycznych: 

a) ćwiczenia: 10 h.   



3 
 

2) Zajęcia dydaktyczne są realizowane w oparciu o efekty kształcenia zaprojektowane dla 

przedmiotu oraz zgodnie z tematyką zawartą w sylabusie i rozkładzie zajęć ustalonym 

przez Kierownika Jednostki. 

3) Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe: obecność Studenta na 

ćwiczeniach jest kontrolowana. 

4) Studenci są zobowiązani do punktualnego stawiania się na zajęcia z odpowiednim 

przygotowaniem teoretycznym. Spóźnienia przekraczające 15 minut mogą być traktowane 

jako nieobecność. 

5) Niezrealizowane zajęcia dydaktyczne z powodu godzin rektorskich lub dziekańskich nie 

podlegają odrabianiu, ale przypisane im efekty kształcenia do realizacji obowiązują przy 

ich weryfikacji na kolokwium i egzaminie. 

6) Na ćwiczenia Student zobowiązany jest do merytorycznego przygotowania z zakresu 

bieżących zagadnień, przewidzianych w rozkładzie zajęć dydaktycznych oraz sylabusie 

przedmiotu, co nauczyciel akademicki weryfikuje w sposób systematyczny. Metody 

weryfikacji efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności praktycznych oraz 

kompetencji społecznych omawia prowadzący na pierwszych zajęciach nauczyciel 

akademicki, podając w sposób szczegółowy ich sposoby oraz kryteria. 

7) Na pierwszych zajęciach Studenci zapoznają się z organizacją przedmiotu, w tym również 

z terminami konsultacji z prowadzącym zajęcia nauczycielem akademickim, regulaminem 

dydaktycznym, zasadami BHP oraz warunkami uzyskania zaliczenia przedmiotu. 

Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami BHP Student potwierdza własnoręcznym 

podpisem. 

8) Naruszanie przepisów BHP może spowodować niedopuszczenie lub wykluczenie z zajęć 

dydaktycznych. 

9) Student ma prawo do prowadzenia dyskusji odnośnie poruszanych problemów w trakcie 

prowadzonych zajęć dydaktycznych i podczas konsultacji. 

10) Student powinien okazywać szacunek wobec nauczycieli i innych pracowników Uczelni 

oraz kolegów, w tym również poprzez odpowiedni do okoliczności strój i godne 

zachowanie. 

 

C.  Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

1) Obowiązkowa obecność na wszystkich ćwiczeniach.  

2) Uzyskanie zaliczeń pozytywnych – zgodnie z systemem weryfikacji efektów kształcenia – 

ze sprawdzianów pisemnych lub ustnych oraz zadań praktycznych w trakcie ćwiczeń. 
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D.  Forma i warunki zaliczenia końcowego przedmiotu: nie dotyczy. Forma  i warunki 

zaliczenia końcowego przedmiotu znajdują się w regulaminie modułu, do którego 

przedmiot został przypisany. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest 

zaliczenie ćwiczeń. Nazwa modułu: Naukowe podstawy współczesnej medycyny. 

 

E. Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych lub zajęć 

niezaliczonych z innych powodów: 

1) Niedozwolone jest opuszczenie zajęć, także w ich trakcie, z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, toteż nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach 

dydaktycznych uniemożliwia zaliczenie przedmiotu wraz z przypisanymi do niego 

efektami kształcenia. 

2) Nieobecność na zajęciach dydaktycznych należy usprawiedliwić w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni od dnia jej zaistnienia lub bezpośrednio po ustąpieniu jej przyczyny. 

Niespełnienie danego warunku skutkować będzie brakiem zaliczenia zajęć i w 

konsekwencji również przedmiotu. 

3) Nieobecność z przyczyn zdrowotnych wymaga zaświadczenia lekarskiego, natomiast w 

przypadku innych przyczyn (np. pogrzeb), udokumentowanego stosownego potwierdzenia 

przyczyny nieobecności. 

4) Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie 

niezaliczone, zatem Student zobowiązany jest do zaliczenia materiału i realizacji efektów 

kształcenia przypisanych opuszczonym zajęciom w czasie możliwie jak najkrótszym (nie 

później niż przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej). 

5) Usprawiedliwienia dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, u którego 

Student zobowiązany jest złożyć kopię odpowiedniego pisemnego usprawiedliwienia 

nieobecności, natomiast oryginał okazać do wglądu. 

6) Sposób i forma wyrównania zaległości: 

– sposób wyrównywania zaległości stanowi uczestnictwo w dodatkowych ćwiczeniach 

weryfikujących niezrealizowane w wyniku nieobecności efekty kształcenia, szczególnie z 

zakresu umiejętności praktycznych. 
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F. Zalecane piśmiennictwo: 

– Podręcznik wiodący: 

1. A. Łomnicki: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa 

2010. 

– Podręczniki uzupełniające: 

1. StatSoft (2006). Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL, Kraków,  

http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html  

2. J. Jóźwiak, J. Podgórski: Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, 1998. 

 

G. Ogólne i szczegółowe przepisy BHP wymagane podczas realizacji procesu 

dydaktycznego w Jednostce: 

1) Studenci przed przystąpieniem do zajęć mają obowiązek pozostawiać odzież wierzchnią 

w szatni oraz bezwzględnie wyłączyć telefony komórkowe. 

2) Na zajęciach dydaktycznych zabrania się wykonywania zdjęć i/lub nagrywania zajęć 

dydaktycznych bez zgody wykładowcy przy użyciu aparatów fotograficznych, telefonów 

komórkowych, smartfonów, tabletów i jakiegokolwiek innego sprzętu elektronicznego 

wyposażonego w aparat fotograficzny i/lub kamerę. Obowiązuje również zakaz używania 

urządzeń rejestrujących wyłącznie dźwięk (np. dyktafonów). 

3) Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem 

niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ ponosi Student. 

4) Podczas zajęć dydaktycznych obowiązuje bezwzględne przestrzeganie czystości, zakaz 

spożywania pokarmów, palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych substancji 

odurzających i używania ognia. Student nie stosujący się do tych zaleceń zostanie 

relegowany z zajęć. 

5) Student podczas zajęć zobowiązany jest: 

– zachować ciszę i spokój 

– utrzymać w czystości miejsce pracy 

– zachować ostrożność w czasie pracy, aby nie narażać siebie i innych i aby nie uszkodzić 

sprzętu 

– wrzucać do kosza odpadki stałe 

– zgłaszać niezwłocznie wszelkie zagrożenia lub wypadki nauczycielowi prowadzącemu 

zajęcia 

6) W czasie zajęć Studentowi bez wiedzy nauczyciela akademickiego nie wolno opuszczać 

wyznaczonego mu miejsca oraz samych zajęć, z wyjątkiem wyjścia do toalety. 

http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html
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H. Sposób upublicznia informacji w Jednostce: 

1) Wszystkie informacje organizacyjne dotyczące procesu kształcenia w zakresie przedmiotu 

Elementy statystyki medycznej są umieszczane w gablocie lub na stronie internetowej 

Jednostki. 

2) Ze względu na bezpieczeństwo internetowe, korespondencja ze Studentami odbywa się 

poprzez adresy e-mailowe utworzone na serwerze Uczelni. Nauczyciele akademiccy 

używają adresów służbowych kończących się na @cm.umk.pl, natomiast Studenci 

adresów zawierających numery indeksów i kończących się @stud.umk.pl. 

 

Bydgoszcz, 05.10.2018 r. 

 

 

 ……………………………………… 

 Kierownik Dydaktyczny 

 

 

 

 

  

 ........................................................   .......................................................  

 Rada Samorządu Studenckiego Dziekan Wydziału Lekarskiego 

 Wydziału Lekarskiego 


