
Zasady przeprowadzenia egzaminów końcowych z przedmiotu choroby wewnętrzne. 

1. Egzamin składa się z 3 części: praktycznej, testowej i ustnej. 

2. Egzamin praktyczny: badanie pacjenta i sprawdzenie wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych w tym 

interpretacja wyników badań dodatkowych, diagnostyka różnicowa objawów chorobowych, wiedza o 

poszczególnych chorobach lub zespołach z zakresu chorób wewnętrznych. Egzamin zostanie 

przeprowadzony w okresie od 4.04 do 06.05.2022 u wylosowanych asystentów. Termin należy uzgodnić 

bezpośrednie z przydzielonym egzaminującym. Pozytywna ocena z tego egzaminu jest warunkiem 

przystąpienia do egzaminu testowego. Ocena z egzaminu praktycznego nie jest uwzględniana w 

wyliczaniu średniej do oceny końcowej z przedmiotu. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej 

student ma możliwość drugiego podejścia do egzaminu praktycznego w innej, wyznaczonej Klinice przed 

komisją złożoną z dwóch specjalistów. W razie otrzymania ponownie oceny niedostatecznej student 

otrzymuje ocenę niedostateczną w pierwszym terminie.  

3. Egzamin testowy: Egzamin składa się ze 150 pytań z jedną odpowiedzią prawidłową spośród pięciu. 

Próg zaliczający to 60% pozytywnych odpowiedzi. Progi na poszczególne oceny zgodnie z sylabusem. 

Test odbędzie się w dniu 11.05.2022r. Godzina zostanie podana w terminie późniejszym. Czas testu to 1 

godz. 55 minut z możliwością powrotu do pytań. Test zostanie przeprowadzony w warunkach kontaktu 

bezpośredniego w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego na dostarczonych przez UR urządzeniach 

elektronicznych (komputery, laptopy, tablety). Pozytywna ocena z tego egzaminu jest warunkiem

przystąpienia do egzaminu ustnego. Wyniki egzaminu w postaci listy z numerami indeksu i oceną zostaną 

udostępnione studentom do godz. 12.00 dnia następnego. Niezaliczenie tej części egzaminu skutkuje 

wpisem oceny niedostatecznej w pierwszym terminie i uniemożliwia przystąpienie do części ustnej w 

pierwszym terminie.

4. Egzamin ustny: Studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu testowego zostaną przydzieleni 

do komisji egzaminacyjnych. Egzamin składa się z pięciu pytań losowanych przez studenta z materiału 

z zakresu całości przedmiotu. W tym pytania z poszczególnych chorób, problemów klinicznych oraz 

pytania przedstawione jako opisy przypadków. Ocena uzyskana w tej części jest podana do wiadomości 

studenta bezpośrednio po przeprowadzeniu egzaminu. Uzyskanie oceny niedostatecznej oznacza 

niezaliczenie przedmiotu w pierwszym terminie.

5. Ocena końcowa z przedmiotu choroby wewnętrzne jest średnią z egzaminu testowego i ustnego pod 

warunkiem, że obie oceny są pozytywne. Oceny wystawiane są wg następujących zasad: średnia 3,0-3,25 

– ocena dostateczna (3), średnia < 3,25-3,75 – ocena dostateczna + (3,5), średnia < 3,75-4,25 – ocena 

dobra (4), średnia  < 4,25-4,75 – ocena dobra + (4,5), średnia < 4,75 – ocena b. dobra (5). 

6. Egzamin w terminie poprawkowym:

 Poprawa części praktycznej odbywa się w wyznaczonej wcześniej Klinice, innej niż w 

pierwszym terminie i jest przeprowadzana przez 2 specjalistów w tym jednego samodzielnego

pracownika UR. Jej zaliczenie umożliwia przystąpienie do kolejnych części egzaminu. W 

przypadku niezaliczenia wpisywana jest ocena niedostateczna w terminie poprawkowym.



 Poprawa części testowej: 

o jeżeli liczba studentów, którzy nie zaliczyli testu w pierwszym terminie przekroczy 5, 

egzamin poprawkowy zostanie przeprowadzony w formie testu.

o jeżeli liczba studentów, którzy nie zaliczyli testu w pierwszym terminie wyniesie 5 lub 

mniej egzamin poprawkowy będzie miał formę ustną przed komisją złożoną z dwóch 

samodzielnych pracowników UR prowadzących zajęcia z przedmiotu choroby 

wewnętrzne. Pozytywna ocena umożliwia przystąpienie do części ustnej egzaminu i 

jest wykorzystana do wyliczenia średniej w terminie poprawkowym. 

o Niezaliczenie egzaminu skutkuje wpisem oceny niedostatecznej w terminie

poprawkowym.

 Poprawa części ustnej: 

o studenci, którzy nie zaliczyli w pierwszym terminie tylko części ustnej egzaminu 

przystępują do poprawki w formie ustnej przed komisją złożoną z dwóch 

samodzielnych pracowników UR prowadzących zajęcia z przedmiotu choroby 

wewnętrzne. Pozytywna ocena jest wykorzystana do wyliczenia średniej w terminie 

poprawkowym.

o Niezaliczenie egzaminu skutkuje wpisem oceny niedostatecznej w terminie

poprawkowym.

 Wszystkie poprawkowe egzaminy nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 7 dni od 

daty poprawianego egzaminu.

7. W czasie egzaminów nie wolno się porozumiewać, korzystać z materiałów pomocniczych, urządzeń 

elektronicznych etc. Stwierdzenie tego typu naruszeń podobnie jak niezgłoszenie się na egzamin w 

wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia spowoduje utratę terminu i uzyskanie oceny 

niedostatecznej wraz z wszystkimi konsekwencjami.

8. Przystępując do egzaminów student może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości do 

wglądu. 

9. W zakresie nieopisanym w tym dokumencie obowiązują zasady regulaminu studiów na UR. 

Koordynator przedmiotu choroby wewnętrzne. 
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