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Regulamin zajęć́ z chirurgii dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego UJ CM  
w roku akademickim 2019/2020  

1. Zajęcia z chirurgii dla poszczególnych grup odbywają̨ się̨ w III Katedrze Chirurgii UJ CM 
oraz innych Katedrach/Zakładach UJ CM wg podziału ogłoszonego w planie studiów,  
a opracowanego przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM.  

2. Zajęcia z chirurgii obejmują̨ na każdym roku ćwiczenia, seminaria, wykłady oraz udział w 
ostrych dyżurach chirurgicznych. Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń́ oraz 
seminariów oraz aktywny w nich udział. Szczegóły dotyczące zajęć znajdują się na stronie 
internetowej Kliniki. 

3. Wymiar godzin seminariów, ćwiczeń́ i wykładów oraz godziny w których odbywają̨ się̨ 
zajęcia określa harmonogram studiów.  

4. Ćwiczenia, seminaria i wykłady odbywają̨ się̨ w grupach, których liczebność́ określa 
Regulamin Studiów UJ.  

5. Obowiązuje udział w 20 godzinach ostrych dyżurów chirurgicznych. Udział w ostrym 
dyżurze, wraz z liczbą godzin musi być́ potwierdzony wpisem do książeczki zajęć́ 
chirurgicznych przez lekarza sprawującego opiekę nad studentami.  

6. Udział w ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowy. Dopuszczalna jest nieobecność́ w 
jednym dniu ćwiczeniowym w całym roku. Nie jest dopuszczalna nieobecność́ na 
seminarium. W uzasadnionej sytuacji losowej zaliczenie seminarium możliwe jest u asystenta 
prowadzącego dane seminarium. Szczegółowe wymagania 

7. Każdy student ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej jednym zabiegu chirurgicznym.  

8. Podczas ćwiczeń́ oraz seminariów studentów obowiązuje czysty dwuczęściowy strój 
chirurgiczny w kolorze innym niż̇ zielony, obuwie zamienne, słuchawki oraz przybory do 
pisania! 

9. Zaliczenia ćwiczeń́ dokonuje poprzez stosowny wpis w książeczce zajęć́ chirurgicznych 
asystent prowadzący zajęcia z daną grupą ćwiczeniową̨ na podstawie udziału w zajęciach, 
przygotowania się̨ studenta do ćwiczeń́, jego pracy w czasie ćwiczeń́ oraz po oddaniu 
jednego pisemnie przygotowanego wywiadu i badania fizykalnego pacjenta. 

10. Zaliczenia seminariów dokonuje asystent prowadzący seminarium poprzez stosowny wpis 
w książeczce zajęć́ chirurgicznych. Seminaria są zajęciami mającymi na celu sprawdzenie 
wiedzy oraz jej uporządkowanie. Zagadnienia omawiane w trakcie seminarium są 
sprecyzowane w załączniku „Zagadnienia do seminariów”, który znajduje się na stronie 
internetowej Kliniki. Prowadzone są w formie pytań (ustnych lub pisemnych), dyskusji, 
omawiania przypadków. Aktywność studentów jest punktowana żetonami. Osoby nie 
posiadające na końcu seminarium żadnego żetonu (nie były aktywne, nie odpowiadały 
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prawidłowo na pytania itp.) nie uzyskują zaliczenia. Brak zaliczenia seminarium wiąże się z 
koniecznością uzupełnienia wiedzy i umiejętności w trakcie dwóch dodatkowych dni w 
Klinice (terminy do ustalenia w sekretariacie Kliniki). Brak zaliczenia dwóch seminariów 
równoznaczne jest z brakiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego w terminie sesji i 
koniecznością jego zaliczenia w trakcie sesji poprawkowej (wrzesień). Liczba uzyskanych 
żetonów wpisywana jest na kartę zaliczeniową i może być podstawą do ubiegania się o 
dodatkowe punkty do zaliczenia końcowego. 

11. Dla zaliczenia przedmiotu chirurgia konieczne jest na każdym roku uzyskanie zaliczenia 
ćwiczeń́, zaliczenia wszystkich seminariów, wywiadu i badania fizykalnego pacenta 
potwierdzenie udziału w 20 godzinach ostrego dyżuru chirurgicznego, zdanie  egzaminu 
praktycznego OSCE oraz  testowego zaliczenia końcowego.  

12. Decyzję o progu określającym zdanie testu podejmuje każdorazowo koordynator 
nauczania chirurgii po uwzględnieniu wyników uzyskanych przez wszystkich studentów.  

13. Decyzję o formie oraz dacie II terminu zaliczenia podejmuje koordynator przedmiotu 
uwzględniając liczbę̨ osób, które nie uzyskały zaliczenia w pisemnym teście zaliczeniowym.  

14. Zaliczenie zajęć́ z chirurgii dla studentów odbywających stypendia w zagranicznych 
uczelniach w ramach programu Sokrates/Erasmus dokonuje Dziekanat Wydziału Lekarskiego 
UJ CM.  

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu chirurgia na podstawie pobytu na stypendium 
Sokrates/ERASMUS nie stanowi podstawy do przeliczenia punktów do ewentualnego 
zwolnienia z egzaminu na roku szóstym. Studenci, którzy chcą uzyskać punkty do 
zwolnienia mogą dobrowolnie przystąpić do pisemnego zaliczenia testowego w 
przewidzianych harmonogramem zaliczeń terminach i tą drogą uzyskać punkty, które 
uwzględnione będą przy sporządzaniu listy rankingowej do zwolnienia z egzaminu.  
 

15. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć z chirurgii proszę zgłaszać w 

kolejności: asystentom prowadzącym zajęcia, koordynatorom dydaktycznym w III Katedrze 

Chirurgii Ogólnej (dr hab. med. Aleksander Konturek Prof. UJ oraz dr hab. med. Jakub Kenig 

Prof. UJ), a w ostateczności Kierownikom Katedr.  

 

16. W kwestiach spornych oraz nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję 

podejmuje koordynator zajęć z chirurgii – dr hab. med. Aleksander Konturek Prof. UJ oraz dr 

hab. med. Jakub Kenig Prof. UJ 

	


