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1. Podstawą zaliczenia jest obecność na wszystkich 
seminariach, ćwiczeniach i wykładach oraz wykazanie 
się wiedzą z zakresu powyższych zajęć. 
2. Zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego z 
zakresu chorób wewnętrznych odbywają się wg 
harmonogramu w Klinice Chorób Wewnętrznych, 
Klinice Reumatologii, Kardiologii oraz
Gastroenterologii KSW Nr2 w Rzeszowie, Klinice
Pulmonologii z Pododziałem Alergologii, Klinice 
Pulmonologii i Chemioterapii, Klinice Gruźlicy i 
Chorób Płuc, Klinice Nefrologii i Klinice 
Hematologii KSW Nr1 w Rzeszowie.
3. Student jest zobowiązany przychodzić na zajęcia 
punktualnie oraz przygotowany z wcześniej zadanych 
zagadnień (w odniesieniu do ćwiczeń podlega to 
ocenie na początku każdych zajęć w formie ustnej lub 
testowej).
4. Zaliczenia ćwiczeń dokonuje nauczyciel 
akademicki prowadzący ćwiczenia - w terminie 
ostatnich zajęć. Nie zgłoszenie się w tym terminie 
(bez usprawiedliwienia) jest jednoznaczne z oceną 
niedostateczną. 
5. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest 
obecność na wszystkich ćwiczeniach. Na ocenę 
końcową zaliczenia ćwiczeń składa się ocena aktywność 
studenta w trakcie wszystkich zajęć, jego przygotowanie 
do zajęć, umiejętność badania podmiotowego i 
przedmiotowego, ogólnego i ukierunkowanego oraz
wiedza diagnostyczną i terapeutyczną dotyczącą 
chorego na danym oddziale. Ocena końcowa jest średnią 
z punktów 1-3 jak niżej: 

a. średnia z ocen bieżącego przygotowania do 
zajęć i aktywność na nich oraz umiejętności i 
kompetencji społecznych. 

b. zaliczenie w postaci pisemnie zebranego
wywiadu oraz badania chorego z propozycją 
rozpoznania głównego, proponowanych badań 
dodatkowych (laboratoryjne, obrazowe, inne),
możliwymi najważniejszymi rozpoznaniami w 
diagnostyce różnicowej 

c. odpowiedź ustna na pytania dotyczące 
opisywanego pacjenta i całości zagadnień z 
danej dziedziny chorób wewnętrznych 
(rozpoznań, diagnostyki, epidemiologii, 
etiopatogenezy, zasad rozpoznawania,
różnicowania, leczenia, rokowania).

6. Sposób zaliczenia seminariów – zgodnie z
sylabusem - test jednokrotnego wyboru z pięciu 

odpowiedz, 40 pytań, czas trwania 30minut, z 
możliwością powrotu do pytania. 
7. Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru z
ćwiczeń i seminariów jest obecność na zajęciach oraz 
uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć odbywających 
się w semestrze. (terminy zaliczeń podane są w 
rozkładzie zajęć). Ocena semestralna z seminariów i 
ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z przedmiotów 
odbywających się w danym semestrze.  
8. Oceny z ćwiczeń są ostateczne. Ewentualna 
poprawa pozytywnej oceny może się odbyć po 
uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora INM lub
Dziekana.
9. Zaliczenie wykładów odbywa się na koniec 
każdego semestru. Warunkiem uzyskania zaliczenia 
jest obecność na wykładach. 
10. Wszystkie nieobecności na ćwiczeniach muszą 
zostać odrobione (także usprawiedliwione). 
Wyjątkiem są zwolnienia wydawane przez Dziekana. 
Nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 ćwiczeniach 
w semestrze uniemożliwia zaliczenie przedmiotu. 
11. Odrabianie ćwiczeń odbywa się w wyznaczonych 
terminach u asystenta prowadzącego lub z inną grupą 
kliniczną po wyrażeniu zgody przez prowadzącego 
ćwiczenia. 
12. Na bieżąco lub po zakończeniu każdego bloku 
zajęć koordynator przedmiotu zbiera listy obecności 
na ćwiczeniach, wykładach i seminariach oraz ustala 
listę osób spełniających/niespełniających warunków 
dopuszczenia do zaliczenia semestru.
13. Student ma prawo do dwóch terminów zaliczenia
ćwiczeń, po uprzednim ustaleniu daty z asystentem 
prowadzącym ćwiczenia. Zaliczenie w II terminie 
musi odbyć się przed zamknięciem pierwszego 
terminu wpisywania ocen w Wirtualnej Uczelni UR
w danym semestrze.
14. Poprawa w przypadku niezaliczenia testu odbywa
się ustnie u nauczyciela akademickiego 
wyznaczonego przez kierownika Kliniki, innego niż 
prowadzący ćwiczenia. 
14. Wyjaśnienia i sprawy sporne związane z 
realizacją przedmiotu choroby wewnętrzne – Bogdan 
Kolarz – koordynator przedmiotu - Klinika
Reumatologii.


