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Zasady procesu dydaktycznego w Pracowni Dydaktyki Medycznej 
1. Uczestnictwo we wszystkich formach zajęć dydaktycznych jest obowiązkowe. 

2. Studenci są zobowiązani do punktualnego stawiania się na zajęcia.  

3. Na ćwiczenia student zobowiązany jest być przygotowanym merytorycznie z zakresu bieżących 

zagadnień przewidzianych w rozkładzie zajęć dydaktycznych oraz sylabusie.  

4. Student powinien okazywać szacunek wobec nauczycieli i innych pracowników Uczelni oraz kolegów 

i pacjentów, w tym również poprzez odpowiedni do okoliczności strój i godne zachowanie. 

5. Podczas wszystkich form weryfikacji efektów uczenia się, zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek 

pomocy naukowych oraz urządzeń umożliwiających wizualną rejestrację kart egzaminacyjnych lub 

zaliczeniowych oraz porozumiewanie się z innymi osobami na odległość. Stwierdzenie posiadania 

przez studenta urządzeń, o których mowa powyżej lub zachowanie studenta wskazujące na ich 

posiadanie, będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej i może powodować 

skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. 

6. Warunki zaliczenia przedmiotu: 

• Obecność obowiązkowa na wszystkich formach zajęć dydaktycznych. 

• Uzyskanie zaliczeń pozytywnych w zakresie oceny formułującej – zgodnie z systemem weryfikacji 

efektów uczenia się określonym w sylabusie przedmiotu. 

• Pozytywny wynik egzaminu lub zaliczenia końcowego dla przedmiotu 

7. Warunki zaliczenia końcowego przedmiotu: 

• Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu lub zaliczenia końcowego przedmiotu jest uprzednie 

zaliczenie zajęć obowiązkowych w postaci oceny formułującej (osiągnięcie właściwych efektów 

uczenia się określonych dla przedmiotu) 

• Studenci przystępujący do egzaminu lub zaliczenia końcowego muszą okazać dokument 

potwierdzający ich tożsamość. 

• Egzamin lub zaliczenie końcowe stanowi sprawdzian teoretyczny oraz praktyczny. 

• Egzamin lub zaliczenie końcowe jest podsumowującym sposobem weryfikacji efektów uczenia się i 

stanowi o końcowym zaliczeniu przedmiotu 

8. Niedozwolone jest opuszczenie zajęć, także w ich trakcie, z przyczyn nieusprawiedliwionych. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach dydaktycznych uniemożliwia zaliczenie bloku 

tematycznego powiązanego z przypisanymi do niego efektami uczenia się. 

9. Nieobecność na zajęciach dydaktycznych należy usprawiedliwić – w Pracowni Dydaktyki Medycznej 

w czasie dyżuru dydaktycznego nauczyciela, który realizował zajęcia (nieobecność z przyczyn 

zdrowotnych wymaga zaświadczenia lekarskiego, a w istotnych przypadkach losowych 

odpowiedniego zaświadczenia lub oświadczenia). Również nauczyciel akademicki prowadzący dane 

zajęcia wyznacza formę ich odrabiania i właściwego osiągnięcia efektów uczenia się. 
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10. Ogólne zasady BHP wymagane podczas realizacji procesu dydaktycznego w jednostce: 

• Naruszanie przepisów BHP może spowodować niedopuszczenie lub wykluczenie z zajęć 

dydaktycznych. 

• Studenci przed przystąpieniem do zajęć mają obowiązek pozostawiać odzież wierzchnią w szatni. 

• Na wszystkich zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez jednostkę bezwzględnie zabrania się 

używania telefonów komórkowych, a w trakcie ćwiczeń ich posiadania. 

• Studentów zobowiązuje się do posiadania i zakładania stroju ochronnego oraz zaopatrzenie się w 

drobny sprzęt medyczny, którego specyfikacja jest określona dla danego przedmiotu. 

• Podczas zajęć dydaktycznych obowiązuje bezwzględne przestrzeganie czystości, zakaz spożywania 

pokarmów, palenia tytoniu, pozostawania pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających i 

używania ognia. Student nie stosujący się do tych zaleceń zostanie usunięty z zajęć. 

• Na zajęciach dydaktycznych zabrania się wykonywania zdjęć i/lub nagrywania zajęć dydaktycznych. 

Obowiązuje również zakaz używania urządzeń rejestrujących wyłącznie dźwięk. Dopuszczalne formy 

i zakres rejestracji treści przekazywanych w trakcie zajęć dydaktycznych określa nauczyciel 

akademicki.  

• Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z 

przepisami BHP i P/POŻ ponosi student.  

11. Ze względu na bezpieczeństwo internetowe – korespondencja ze studentami odbywa się poprzez 

adresy mailowe utworzone na serwerze Uczelni. 
 
 

Szczegółowe wytyczne w obszarze realizowanego przedmiotu  
w Pracowni Dydaktyki Medycznej 

Przedmiot: PIERWSZA POMOC 
Zasady zaliczenia końcowego 
Warunkiem dopuszczenia studenta do kolokwium końcowego praktycznego oraz teoretycznego jest 

uprzednie zaliczenie zajęć obowiązkowych – wykładów i ćwiczeń (osiągnięcie efektów uczenia się – 

uzyskanie zaliczeń pozytywnych – zgodnie z systemem weryfikacji efektów uczenia się – ze wszystkich 

sprawdzianów ustnych oraz praktycznych). 

Kolokwium końcowe jest podsumowującym sposobem walidacji efektów uczenia się w obszarze wiedzy i 

umiejętności praktycznych. 

 Kolokwium końcowe stanowi test składający się z pytań zamkniętych: każde z nich zawiera cztery/pięć 

możliwych odpowiedzi – z 1 werstraktorem i 3/4 dystraktorami oraz pytań otwartych). 

Kryteria zaliczenia końcowego praktycznego 
Kolokwium praktyczne jest przeprowadzane na kilku stanowiskach, na których student wykonuje różne 

czynności i zadania, składające się na ocenę wykonawstwa (system 0-1). Przedmiotem pomiaru i oceny są 

nie tylko umiejętności manualne, ale również dziedzina afektywna. Do przeprowadzenia kolokwium 

praktycznego używa się metod, technik i narzędzi pomiaru o określonej rzetelności. Treść poszczególnych 
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zadań jest trafnie dobrana i reprezentuje dostatecznie wielką próbę, by w sposób minimalny zostały uznane 

wszystkie umiejętności praktyczne, które były przedmiotem kształcenia z zakresu realizowanego 

przedmiotu. 

Szczegółowe zasady BHP wymagane podczas realizacji procesu dydaktycznego  
Obowiązuje nakaz zachowania szczególnych środków ostrożności w pracy ze sprzętem medycznym, 
którego niewłaściwe użycie może zagrażać zdrowiu lub życiu.  
 
Korzystanie ze specjalistycznego sprzętu jest dozwolone wyłącznie na polecenie i pod ścisłym nadzorem 
nauczyciela akademickiego. 
 
Student jest zobowiązany do używania pomocy dydaktycznych zgodnie z przeznaczeniem. 
  
Studenta zobowiązuje się do właściwego wyglądu zewnętrznego: 
• do posiadania właściwego wygodnego stroju wynikającego z specyfiki zajęć oraz  antypoślizgowego 

obuwia medycznego (pełnego), 
• w przypadku długich włosów – należycie upiętych przed wejściem na salę ćwiczeń, 
• jest zakaz całkowity posiadania jakiejkolwiek biżuterii, w tym zegarków. 
Nie spełnienie powyższych zasad będzie skutować brakiem zgody na uczestnictwo w ćwiczeniach (jenocześnie nieobecnością na 
danych zajęciach). 

 
Przedmiot: TECHNIKI ZABIEGÓW MEDYCZNYCH 
Zasady zaliczenia końcowego 
Warunkiem dopuszczenia studenta do kolokwium końcowego jest uprzednie zaliczenie zajęć 

obowiązkowych ćwiczeń (osiągnięcie efektów uczenia się – uzyskanie zaliczeń pozytywnych – zgodnie z 

systemem weryfikacji efektów uczenia się – ze wszystkich sprawdzianów ustnych oraz praktycznych). 

Kolokwium końcowe jest podsumowującym sposobem walidacji efektów uczenia się w obszarze wiedzy i 

umiejętności praktycznych: kolokwium końcowe praktyczne (suma sprawdzianów praktycznych) oraz 

kolokwium końcowe teoretyczne. 

 Kolokwium końcowe teoretyczne stanowi wspólny test składający się z pytań zamkniętych: każde z nich 

zawiera cztery/pięć możliwych odpowiedzi – z 1 werstraktorem i 3/4 dystraktorami oraz pytań otwartych. 

Liczba uzyskanych punktów decyduje o ostatecznej ocenie z modułu. 

Kryteria zaliczenia końcowego praktycznego 
Kolokwium praktyczne jest przeprowadzane na kilku stanowiskach, na których student wykonuje różne 

czynności i zadania, składające się na ocenę wykonawstwa (system 0-1). Przedmiotem pomiaru i oceny są 

nie tylko umiejętności manualne, ale również dziedzina afektywna. Do przeprowadzenia kolokwium 

praktycznego używa się metod, technik i narzędzi pomiaru o określonej rzetelności. Treść poszczególnych 

zadań jest trafnie dobrana i reprezentuje dostatecznie wielką próbę, by w sposób minimalny zostały uznane 

wszystkie umiejętności praktyczne, które były przedmiotem kształcenia z zakresu realizowanego 

przedmiotu. 

Szczegółowe zasady BHP wymagane podczas realizacji procesu dydaktycznego  
Obowiązuje nakaz zachowania szczególnych środków ostrożności w pracy ze sprzętem medycznym, 
którego niewłaściwe użycie może zagrażać zdrowiu lub życiu.  
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Studenta zobowiązuje się do właściwego wyglądu zewnętrznego (!): 
• do posiadania właściwego czystego stroju medycznego całościowego (tak zwanego „mundurka” – 

wytyczne na stronie Wydziału Lekarskiego) oraz  antypoślizgowego obuwia medycznego 
(pełnego), 

• w przypadku długich włosów – należycie upiętych przed wejściem na salę ćwiczeń, 
• jest zakaz całkowity posiadania jakiejkolwiek biżuterii, w tym zegarków. 

 
Nie spełnienie powyższych zasad będzie skutkować brakiem zgody na uczestnictwo w ćwiczeniach 
(jednocześnie nieobecnością na danych zajęciach). 

 
Przedmiot: MEDYCYNA RATUNKOWA – praktyczne nauczanie kliniczne  
Zasady zaliczenia końcowego 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 

• Obecność obowiązkowa na wszystkich ćwiczeniach, 

• Uzyskanie zaliczeń pozytywnych – zgodnie z systemem weryfikacji efektów uczenia się – w tym 

wszystkich sprawdzianów ustnych oraz praktycznych podczas ćwiczeń. 

Warunki zaliczenia przedmiotu w sposób ścisły korespondują do zasad określonych w Ustawie o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć 

praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. 

Kryteria zaliczenia końcowego praktycznego 
Sprawdziany praktyczne w powiązaniu z sprawdzianami teoretycznymi obejmują: 

• Wykonawstwo procedur w warunkach klinicznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (system 0-

1) 

• Wykonawstwo czynności obejmujących praktyczne nauczanie kliniczne w warunkach 

symulacyjnych (system 0-1) 

Przedmiotem pomiaru i oceny są nie tylko umiejętności manualne, ale również ale również wiedza 

kliniczna, interpretacja badań pomocniczych, zbieranie wywiadów oraz dziedzina afektywna. Do 

przeprowadzenia sprawdzianów praktycznych używa się metod, technik i narzędzi pomiaru o określonej 

rzetelności. Treść poszczególnych zadań jest trafnie dobrana i reprezentuje dostatecznie wielką próbę, by w 

sposób minimalny zostały uznane wszystkie umiejętności praktyczne, które były przedmiotem kształcenia 

z zakresu realizowanego przedmiotu (zgodnie z arkuszami pomiaru dydaktycznego zawartymi w dzienniku 

praktyk). 

Szczegółowe zasady BHP wymagane podczas realizacji procesu dydaktycznego  
Student jest zobowiązany do stosowania ogólnych zasad oraz szczegółowych regulaminów i przepisów 
BHP obowiązujących w danej jednostce medycznej. 
 
Obowiązuje nakaz zachowania szczególnych środków ostrożności w pracy ze sprzętem medycznym, 
którego niewłaściwe użycie może zagrażać zdrowiu lub życiu.  
 
Student jest zobowiązany do korzystania z własnego stetoskopu.  
 
Student zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Centrum Symulacji Medycznych CM UMK. 
  



5 
 

Studenta zobowiązuje się do właściwego wyglądu zewnętrznego: 
• do posiadania właściwego czystego stroju medycznego oraz  antypoślizgowego obuwia medycznego 

(pełnego), 
• w przypadku długich włosów – należycie upiętych przed wejściem do Oddziału lub na salę ćwiczeń, 
• jest zakaz całkowity posiadania jakiejkolwiek biżuterii, w tym zegarków. 
Nie spełnienie powyższych zasad będzie skutkować brakiem zgody na uczestnictwo w ćwiczeniach (jednocześnie nieobecnością 
na danych zajęciach). 

 


