WYDZIAŁ MEDYCZNY. COLLEGIUM MEDICUM
Kierunek: Lekarski
Tryb: stacjonarne
Rok akademicki: 2020/2021
Semestr: zimowy
TERMINY EGZAMINÓW
I ROK
PRZEDMIOT

WYKŁADOWCA

DATA

Biofizyka

dr hab. Katarzyna
Wiktorska prof. NIL

EGZ

09.02.2021

Genetyka

dr hab. n. med.
Grażyna Gromadzka
prof. uczelni

ZOC 11.02.2021

Historia
medycyny

dr Judyta Krajewska

EGZ

02.02.2021

GODZINA
CZAS TRWANIA
10:00
1h

FORMA I SPOSÓB
REALIZACJI EGZAMINU
Moodle

10:00-10:45 – CZ. I
11:00-11:45 – CZ. II

test jednokrotnego wyboru
na platformie Moodle

10:00
1h

Teams

UWAGI
Test wielokrotnego wyboru bez
możliwości powrotu do poprzedniego
pytania.
Osoby, które uzyskały
satysfakcjonującą ocenę z testu
śródsemestralnego zobowiązane są
do udzielenia odpowiedzi w teście
sprawdzającym wiedzę z II części
materiału. Ocena końcowa będzie
średnią z ocen z testu
śródsemestralnego oraz z II części
testu końcowego. Osoby, które nie
uzyskały satysfakcjonującej oceny z
testu śródsemestralnego mogą
podczas zaliczenia
końcowego udzielić odpowiedzi w
obu częściach testu sprawdzającego
wiedzę. Ocena końcowa będzie
średnią z ocen z cz. I i II uzyskanych w
ramach zaliczenia końcowego (11.02).
Test jednokrotnego wyboru, bez
możliwości powrotu do poprzedniego
pytania.

Język angielski
Język łaciński w
medycynie
Język łaciński w
medycynie
Mikrobiologia

dr hab. Beata Gaj prof.
uczelni
dr hab. prof. uczelni
Joanna Komorowska
dr n. med. Robert
Kuthan

ZOC
ZOC

Według ustaleń z lektorem.
Zaliczeniem jest średnia ocen ze sprawdzianów i odpowiedzi ustnych na zajęciach.

ZOC

Grupy nr 2, 4, 6, ocena końcowa na podstawie średniej z przeprowadzonych trzech kolokwiów
śródsemestralnych
08.02.2021
9:00-10:30
pisemny Moodle
Egzamin: uzyskanie nie mniej niż 31
punktów z egzaminu pisemnego
złożonego z 60 pytań testowych
jednokrotnego wyboru (zakres:
wykłady, ćwiczenia).
31 - 35 pkt 3.0
36 - 42 pkt 3.5
43 - 48 pkt 4.0
49 - 54 pkt 4.5
55 - 60 pkt 5.0
03.02.2021
15:00
Teams
Test wyboru TAK/NIE, bez możliwości
25 minut
powrotu do poprzedniego pytania.

EGZ

Holistyczne
podejście do
pacjenta
Telemedycyna

ks. prof. uczelni dr hab.
Dariusz Pater

ZOC

dr Sebastian Sikorski

ZOC

Podstawy
filozofii

dr hab. Adam
Świeżyński prof. uczelni

ZOC

05.02.2021

11:00
pisemny Moodle
Pytania opisowe.
50 minut
Zaliczenie ustne Teams, termin ustalony indywidualnie z wykładowcą.

