REGULAMIN
zajęć dydaktycznych dla studentów
Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii,
Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
na rok akademicki 2016/2017

1. W Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i
Endowaskularnej, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu prowadzone
są zajęcia z przedmiotów:









sztuczne narządy
chirurgia
chirurgia ogólna
transplantologia
podstawy transplantologii
medycyna ratunkowa
medyczne czynności ratunkowe

2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w dniach i godzinach wyznaczonych przez Dziekanat, które
opisane są szczegółowo w harmonogramie zajęć.
Zgodnie z Regulaminem Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego stanowiącym załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 42/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Senatu SUM §12 pkt. 1 ppkt. 4 aktywnego
uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów,
zorganizowanych w formach i terminach przewidzianych rozkładem zajęć.
3. Zajęcia dydaktyczne obejmują wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne i odbywają się
w auli im. prof. Z.Religi (II piętro- Pawilon B), w sali odpraw (I piętro – pawilon B), w sali
seminaryjnej (II piętro – Pawilon C), w Dziale Nauki i Nowych Technologii (parter - Pawilon B) i na
salach chorych zgodnie z harmonogramem zajęć.
4. Tematy i terminy zajęć podane są na tablicy ogłoszeń (II piętro – Pawilon B, obok sekretariatu Kliniki
oraz w sali seminaryjnej (II piętro – pawilon C).
5. Studenci zobowiązani są do:
 zapoznania się przed blokiem ćwiczeniowym z tematyką zajęć,
 zaopatrzenia się w medyczne obuwie antypoślizgowe, odzież medyczną (fartuch / bluza
i spodnie), słuchawki lekarskie
 studentów zobowiązuje się do kulturalnego zachowania się na terenie szpitala.
 okrycia wierzchnie oraz większe bagaże należy pozostawić w szatni
6. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach na Bloku Operacyjnym tut. Kliniki jest posiadanie
aktualnego wyniku badania na nosicielstwo MRSA (metycylinooporny gronkowiec złocisty).

7. Zaliczenie z przedmiotu obejmuje:
 aktywny udział studenta we wszystkich zajęciach
 warunkiem dopuszczenia do zaliczenia egzaminu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń (zaliczenie
ustne)
 wszelkie zmiany terminów odbywania ćwiczeń winny być udokumentowane ważnymi
zdarzeniami losowymi i uzgodnione z lekarzem prowadzącym ćwiczenia i Kierownikiem
ćwiczeń.
 usprawiedliwienie nieobecności studenta na zajęciach winno nastąpić do 5 dni roboczych. O
usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Kierownik ćwiczeń, który wyznacza formę i termin
odrabiania zajęć.
 nieusprawiedliwienie nieobecności jest równoznaczne z niezaliczeniem ćwiczeń.

8. Kierownik ćwiczeń ustala dodatkowe terminy odrabiania ćwiczeń.
9. Kierownikiem ćwiczeń jest dr hab.n. med. Jerzy Pacholewicz.
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