
Regulamin Katedry i Zakładu Laseroterapii i Fizjoterapii CM UMK: 
 
 

Regulamin porządkowy: 
 

1. Obecność studenta na ćwiczeniach jest obowiązkowa. 
2. Studenta obowiązuje znajomość i przestrzeganie regulaminu studiów CM UMK. 
3. Studenta obowiązuje znajomość reguł BHP. 
4. Na zajęciach wymagana jest odzież ochronna i obuwie zmienne. 
5. Po zakończonych ćwiczeniach student zobowiązany jest pozostawić stanowisko pracy 

w należytym porządku. 
6. Student przypisany jest do konkretnej grupy ćwiczeniowej, której nie może zmieniać 

w trakcie semestru. 
 

Regulamin zajęć: 
 

1. Na ćwiczeniach studenta obowiązuje znajomość treści wykładów. 
2. Student musi być teoretycznie przygotowany do ćwiczeń, zgodnie z podaną tematyką, 

która zostanie sprawdzona na każdych ćwiczeniach w formie pytań kontrolnych 
(wejściówka). 

3. W trakcie semestru student zobowiązany jest zaliczyć kolokwia (teoria + praktyka)  
z określonego zakresu materiału, których terminy ustalają asystenci. Z kolokwium 
wystawiane są oceny. 

4. Student może jednokrotnie nie uczestniczyć w zajęciach bez podania przyczyny, 
jednak część teoretyczną zajęć musi odrobić u asystenta prowadzącego ćwiczenia. 

5. Nieobecność studenta musi być usprawiedliwiona w terminie do 7 dni od daty 
opuszczonych zajęć. 

6. W przypadku nieobecności student zobowiązany jest do zaliczenia zarówno części 
teoretycznej danych ćwiczeń jak również kolokwium. 

7. W przypadku nieobecności lub nie zaliczenia pytań kontrolnych i kolokwium, 
zaległości należy odrobić u danego asystenta w godzinach jego dyżuru, ale nie później  
niż do dwóch tygodni od danego ćwiczenia. 

8. W przypadku nieobecności powyżej 50% ćwiczeń student nie zostanie dopuszczony 
do zaliczenia końcowego (egzaminu), będzie musiał starać się o zaliczenie 
warunkowe, które polegać będzie na zaliczeniu wszystkich kolokwiów oraz na 
napisaniu pracy poglądowej na temat wybrany przez asystenta prowadzącego. 

9. Osoba, która ma więcej niż jedną nieobecność nieusprawiedliwioną jest zobowiązana 
do napisania zaliczenia poprawkowego z całego semestru przed przystąpieniem do 
egzaminu. 

10. Możliwe jest dwukrotne zaliczenie poprawkowe pytań kontrolnych i kolokwiów,  
w przypadku nie zaliczenia student będzie zobowiązany pisać zaliczenie z całego 
semestru. 

11. Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na ostatnich zajęciach i będzie się składać z części 
teoretycznej jak i praktycznej. 

12. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest uzyskanie przynajmniej 60% 
punktów ze wszystkich pytań kontrolnych i kolokwiów. 

13. Student zobowiązany jest zaliczyć samokształcenie w trakcie każdego semestru, które 
polegać będzie na wybraniu przez studenta tematu i napisaniu pracy. 

14. Ocenę z przedmiotu będzie ocena otrzymana z egzaminu. 
15. Osoby, które uzyskają z kolokwiów średnią ocen powyżej 4,5 mogą zostać 

dopuszczone do „0” terminu egzaminu końcowego. 


