Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć
i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM w roku 2018/2019
Studentów WL UJCM obowiązują zasady ogólne zawarte w Regulaminie Studiów UJ.
Przedstawione szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu
zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim są elementem planu studiów na kierunku lekarskim WL UJCM
w roku 2017/2018
Zasady uzyskania zaliczenia studiów oraz wpisu na kolejny rok studiów
1. Do zaliczenia studiów wymagane jest pozytywne zdanie zaliczeń i egzaminów kończących
wszystkie przedmioty obowiązkowe oraz jeden przedmiot fakultatywny na rok (dotyczy lat
studiów, na których przewidziana jest realizacja przedmiotów fakultatywnych) a także
uzyskanie zaliczenia wszystkich praktyk przewidzianych w programie studiów.
2. Zaliczenie roku studiów i wpis na kolejny rok studiów wymaga uzyskania pozytywnego wyniku
zaliczeń i egzaminów wszystkich przedmiotów realizowanych na danym roku studiów w tym
co najmniej jednego przedmiotu fakultatywnego (dotyczy lat studiów na których przewidziana
jest realizacja przedmiotów fakultatywnych), zaliczenia praktyk przewidzianych na dany rok
oraz uzyskania minimum 60 pkt ECTS za dany rok
3. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów wymaga uzyskania minimum 50 punktów ECTS za
dany rok studiów oraz pozytywnego wyniku egzaminu z tzw. przedmiotów flagowych
przewidzianych na dany rok studiów.
4. Do przedmiotów flagowych należą: anatomia, fizjologia, biochemia, histologia, patologia
i farmakologia.
5. Powtarzanie przedmiotu oznacza konieczność ponownego uczestniczenia we wszystkich
zajęciach, zaliczeniach i egzaminach z danego przedmiotu. Możliwe jest zwolnienie z udziału w
zajęciach oraz zaliczeniach przez Koordynatora zajęć. W przypadku przedmiotów
realizowanych w częściach na kolejnych latach studiów wymagane jest powtarzanie części
przedmiotu, która nie została zaliczona.
Sekwencyjny system zajęć i egzaminów
6. Zdanie egzaminów z przedmiotów flagowych jest niezbędne do rozpoczęcia realizacji zajęć z
kolejnego roku studiów. Wyjątkowo, za zgodą Dziekana, możliwe jest uczestnictwo w zajęciach
przewidzianych do realizacji w kolejnym roku studiów. Dotyczy to jedynie przedmiotów
nieklinicznych, które nie kończą się egzaminem oraz przedmiotów fakultatywnych.
7. Warunkiem przystąpienia do zajęć realizowanych w ramach VI roku studiów jest zaliczenie
wszystkich przedmiotów flagowych oraz wszystkich przedmiotów, które są kontynuowane na
roku VI. Wyjątkowo możliwe jest przystąpienie do zajęć realizowanych na roku VI mimo braku
zaliczenia/zdania egzaminu z innego przedmiotu realizowanego na roku V, o ile powtarzanie
tego przedmiotu nie będzie kolidowało z realizacją zajęć na roku VI (konieczne potwierdzenie
przez prowadzącego powtarzany przedmiot).
8. W przypadku przedmiotów realizowanych w częściach na kolejnych latach studiów możliwość
przystąpienia do zaliczenia z kolejnej części przedmiotu w przypadku niezaliczenia części
poprzedniej określa Koordynator za wyjątkiem roku VI, do którego odnosi się punkt 7.
Informacja na ten temat zostaje zamieszczona w systemie USOS przed rozpoczęciem zajęć na
danym roku.

