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Regulamin Dydaktyczny -  K. i Z. Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej. 

 

1. Zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) są obowiązkowe. 

 

2. Każda nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona zwolnieniem 

lekarskim. 

 

3. Wszystkie nieobecności na zajęciach wymagają odrobienia - po uprzednim uzgodnieniu 

z osobą prowadzącą zajęcia. 

 

4. Ponad 15% nieobecności na zajęciach wymaga zaliczenia ustnego lub pisemnego - po 

uprzednim uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia. 

 

5. Przed  zajęciami dydaktycznymi studenci zostawiają płaszcze / kurtki w szatni. 

 

6. Na każdych pierwszych zajęciach dydaktycznych  nauczyciel akademicki przedstawia 

studentom tematy zajęć (wykłady, ćwiczenia, seminaria, samokształcenie), podaje 

obowiązującą literaturę, omawia formę, zakres i warunki zaliczenia / egzaminu oraz 

ustala termin, godzinę i miejsce zaliczenia / egzaminu oraz ewentualnej poprawy. 

 

7. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń. 

 

8. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest opanowanie treści programowych, zaliczenie 

kolokwiów i nieobecności. 

 

9. Treści samokształcenia student jest zobowiązany opanować bez udziału nauczyciela 

akademickiego.  

 

10. Zaliczenia zajęć dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie obecności, oceny 

aktywności studenta oraz uzyskanych przez niego ocen. 

 

11. Ilość zaliczeń/ egzaminów (bez oceny i na ocenę) w liczbie 3: termin zerowy, 1 termin 

(ogólny dla wszystkich w sesji egzaminacyjnej), 2 termin.  

12. Próg zaliczenia/ egzaminu ponad 60% poprawnych odpowiedzi. 

 

13. Zgodnie z informacją Prorektora ds. Studenckich w sprawie przepisywania ocen 

student może ubiegać się o przepisanie ocen z zaliczenia lub z egzaminu uzyskanych 

na innym kierunku studiów.  

Zgodę na przepisanie oceny wyraża dziekan na wniosek studenta złożony na piśmie 
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nie później niż 7 dni roboczych po rozpoczęciu semestru, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii prowadzącego zajęcia z przedmiotu, o którego zaliczenie student się ubiega.  

 

14. Konsultacje dydaktyczne odbywają się po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem 

przedmiotu. 

 

Podstawa prawna: 

1. Regulamin Studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2012. 

2. Uchwała Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 9.06.2011 r. w sprawie 

obowiązkowych wykładów. 

3. Informacja Prorektora ds. Studenckich w sprawie przepisywania ocen. 

 

 

Regulamin opracowała: dr Hanna Trzcinska 


