
Regulamin zajęć 
z przedmiotu Diagnostyczna Opieka Medyczna  

seminaria w roku akademickim 2020/2021 
(semestr zimowy) dla V roku kierunku Analityka Medyczna  

 
 

1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 162/XVR/2020 z dnia 4 września 2020roku 

https://www.farmacja.umed.wroc.pl/sites/default/files/files/aktualnosci/2020/09/img20200

904_14321015.pdf, zajęcia odbywają się w formie zdalnej synchronicznej za pośrednictwem 

platformy BBB. 

2. Student zobowiązany jest do punktualnego logowania się na zajęcia. Dwukrotne 

spóźnienie powyżej 15 minut będzie traktowane jako jedna nieobecność.  

3. Informacje dotyczące organizacji zajęć będą przekazywane przez koordynatora 

przedmiotu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Studentów:  

 

………………………………………………………….  

Preferowaną formą kontaktu z koordynatorem przedmiotu jest również poczta elektroniczna 

na adres: sylwia.placzkowska@umed.wroc.pl.  

4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Na każdych zajęciach sprawdzana 

jest imienna lista obecności. 

5. W przypadkach losowych decyzję o prezentacji przygotowanego materiału, mimo 

nieobecności Studenta, podejmuje prowadzący zajęcia.  

6. W przypadku zakłócania porządku zajęć i braku poprawy po upomnieniach 

prowadzącego, Student może zostać wyproszony z zajęć, co traktowane będzie jako 

nieobecność, niezależnie od czasu wcześniejszego przebywania na zajęciach. 

7. Nagrywanie, fotografowanie oraz stosowanie jakichkolwiek innych formy rejestracji 

przebiegu zajęć musi być uzgodnione wcześniej z prowadzącym i uczestnikami zajęć. 

Wystąpienia (prezentacje) Studentów są obowiązkowo archiwizowane na dysku przenośnym, 

którym dysponuje tylko koordynator przedmiotu, w celu dokumentacji przebiegu zajęć. 

Wykorzystanie tych materiałów w celach dydaktycznych ze strony prowadzących zajęcia może 

mieć miejsce tylko po wyrażeniu zgody przez Autorów. 

8. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie: 

- dokumentacji obecności na wszystkich zajęciach przewidzianych w harmonogramie,  

- przygotowania i prezentacji wystąpienia na wskazane lub wylosowane zagadnienie (Załącznik 

nr 2) zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez prowadzącego (Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu).  

- aktywności studenta podczas zajęć: zabieranie głosu w dyskusjach, stawianie pytań 

problemowych, wyrażanie własnych opinii. 

9. W uzasadnionych przypadkach (Indywidualny Rozkład Zajęć; udokumentowana 

długotrwała niezdolność do uczestniczenia w zajęciach, itp.) dopuszcza się możliwość 

zaliczenia przedmiotu w formie uzgodnionej z koordynatorem przedmiotu np. poprzez 

przygotowanie manuskryptu publikacji. 
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10. W sprawach nieujętych w poniższym regulaminie, obowiązują przepisy Regulaminu 

Studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na rok 2020/2021 (Załącznik do uchwały nr 

2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2019 r. ). 


