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EGZAMIN Z PRZEDMIOTU
„HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA” – SUM 2018
Informacja dla Studentów II roku Wydziału Lekarskiego
w Katowicach
1.

Egzamin ma charakter sprawdzianu testowego i odbywa się – dla wszystkich
Studentów II roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach – w dniu 20 czerwca 2018
roku.

2.

Egzamin odbywa się od godz. 9:00 do 11:30 w salach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, wg poniższego harmonogramu:
Sala 112 WNoZ – grupy studenckie 4, 5, 7, 12
Sala 113 CDiSM – grupy studenckie 15, 16, 17
Sala 114 CDiSM – grupy studenckie 6, 11, 14
Sala A-3 SUM – grupy studenckie 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 18

3.

Studenci zgłaszają się na egzamin osobiście – na egzamin należy przynieść
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

4.

Zakres egzaminu obejmuje wiedzę z higieny i epidemiologii stanowiącą przedmiot
wykładów, seminariów, ćwiczeń i pozycji literaturowych, obowiązujących w roku
akademickim 2017/2018.

5.

Techniczny sposób prowadzenia egzaminu jest przedstawiony w osobnej informacji
(Informacja Odnośnie Przebiegu Egzaminu) i zamieszczony poniżej.

6.

Informacja na temat drugiego terminu egzaminu zostanie podana w późniejszym
terminie.
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EGZAMIN Z HIGIENY I EPIDEMIOLOGII – SUM 2018
Informacja Odnośnie Przebiegu Egzaminu dla Studentów II roku
Wydziału Lekarskiego w Katowicach
-IEgzamin jest sprawdzianem testowym wiedzy z zakresu higieny i epidemiologii, stanowiącej przedmiot nauczania
Studentów II roku Wydziału Lekarskiego (Śląski Uniwersytet Medyczny – Katowice), przygotowanym na
podstawie treści wykładów, materiałów ćwiczeniowych, seminaryjnych i obowiązującej literatury.
-IINa każde z pytań, oznaczonych numerami od 1 do 100, istnieje jedna prawidłowa odpowiedź (albo ‘a’, albo ‘b’,
albo ‘c’, albo ‘d’). Odpowiedzi proszę udzielać w INDYWIDUALNEJ KARCIE ODPOWIEDZI. Zaznaczenie
prawidłowej odpowiedzi polega na całkowitym, jednoznacznym zamazaniu dystryktora odpowiedzi uznanej za
prawidłową dołączonym do kompletu ołówkiem.
-IIIUwaga: zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi będzie w każdym przypadku uznane za brak prawidłowej
odpowiedzi na pytanie, którego ta sytuacja dotyczy.
-IVObowiązkiem osób nadzorujących przebieg egzaminu jest zapewnienie sytuacji, w której każda z osób zdających
ma jednakową możliwość samodzielnej pracy w odpowiednich warunkach, bez narażenia na czynniki zakłócające
przebieg egzaminu. W związku z tym – w trakcie trwania egzaminu - nie są dopuszczalne próby rozmowy lub
innego porozumiewania się studentów, ani próby korzystania z podręczników, broszur, notatek, telefonów, itp.
Stwierdzenie jednej z wymienionych okoliczności lub stwierdzenie innych sytuacji uznanych przez osobę
nadzorującą za niedopuszczalne nakłada na osobę nadzorującą jednoznaczny i nie podlegający dyskusji obowiązek
sporządzenia indywidualnego raportu (imię, nazwisko, godzina interwencji) i jest równoznaczne z postawieniem –
w tych przypadkach - niedostatecznej oceny końcowej z egzaminu, niezależnie od stopnia zaawansowania
egzaminu i niezależnie od liczby poprawnych odpowiedzi, udzielonych do momentu interwencji osoby
nadzorującej przebieg egzaminu.
-VOpuszczanie sali egzaminacyjnej w trakcie trwania egzaminu jest niedozwolone. W indywidualnych przypadkach
(sygnalizacja wyłącznie poprzez podniesienie ręki) osoba nadzorująca przebieg egzaminu podejmie stosowną
decyzję, a jej okoliczności zostaną odnotowane w raporcie egzaminacyjnym.
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