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 Ćwiczenia trwają 3 godziny lekcyjne (2 h 15 min) i odbywają się według podanego harmonogramu.
















Temat ćwiczeń może ulec zmianie w związku z wykonywaniem badania u pacjenta klinicznego. Ze
względu na wyjazdy terenowe z przedmiotu Andrologia, w trakcie semestru odbędą się dwa bloki
ćwiczeniowe w Przegorzałach.
Studenci mający zdrowotne przeciwwskazania do narażenia na ekspozycję promieniowania
jonizującego oraz studentki będące w ciąży mają obowiązek zgłoszenia przeciwwskazania
u koordynatora zajęć. W powyżej wymienionych przypadkach studenci nie mogą przebywać
w pracowni radiologicznej.
Studenci mają obowiązek uczęszczać do przypisanej im grupy ćwiczeniowej, zgodnie z zapisem
w systemie USOS. Jedynie w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odbycia zajęć z inną grupą
ćwiczeniową, jednak bezwzględnie należy to wcześniej uzgodnić (osobiście lub mailowo)
z koordynatorem kursu.
Na ćwiczeniach obowiązuje posiadanie czystego fartucha lub ubrania medycznego oraz czystego
obuwia zamiennego zakrywającego palce. Ponadto student powinien posiadać fonendoskop
i rękawiczki jednorazowe.
Do zajęć obowiązuje przygotowanie teoretyczne z tematu aktualnego ćwiczenia oraz wiedza
z wcześniej odbytych zajęć (wykładów i ćwiczeń). Przygotowanie teoretyczne może być sprawdzone
w formie pisemnej lub ustnej.
Prowadzący zajęcia może nie przyjąć na zajęcia lub usunąć z zajęć osoby nie mające odpowiedniej
odzieży ochronnej, narzędzi; nie spełniające wymagań BHP oraz nieprzygotowane teoretycznie do
ćwiczeń.
Student ma prawo mieć dwie nieobecności. Studenci mają obowiązek wyjaśnienia nieobecności na
zajęciach u prowadzącego zajęcia w terminie nie przekraczającym 2-3 tygodni. Trzecia nieobecność
będzie skutkowała niezaliczeniem przedmiotu i niedopuszczeniem do egzaminu.
Studenci mają obowiązek utrzymywania czystości w wykorzystywanych do zajęć pomieszczeniach,
posprzątania po zajęciach.
Zaliczenia cząstkowe (kolokwia) odbywają się wg planu nauczania. Studenci mają obowiązek
usprawiedliwić nieobecność na kolokwium, obecność nieusprawiedliwiona skutkuje oceną
niedostateczną. Studenci zobowiązani są do zaliczenia materiału przed dopuszczeniem do egzaminu.
Po dwukrotnym nie zaliczeniu kolokwium istnieje możliwość komisyjnego zaliczenia w terminie
wyznaczonym przez Koordynatora Przedmiotu.
Wszelkie sprawy formalne należy załatwiać z Koordynatorem Przedmiotu w godzinach konsultacji.
Harmonogram konsultacji na dany miesiąc będzie podawany przez Koordynatora na pierwszych
zajęciach w miesiącu oraz umieszczony na stronie internetowej.
Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie ocen
pozytywnych z kolokwium cząstkowych oraz obecność na zajęciach.
Termin egzaminu oraz formę i kryterium oceny ustala Koordynator Przedmiotu.
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