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1. CEL 

Celem procedury jest określenie zasad usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach 

dydaktycznych, egzaminach i zaliczeniach z przedmiotów realizowanych na Wydziale 

Lekarskim. 

2. TERMINOLOGIA 

Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie części lub całości materiału z danego przedmiotu 

Zajęcia dydaktyczne – wykłady, seminaria, ćwiczenia 

Nieobecność może być usprawiedliwiona na podstawie: choroby poświadczonej zwolnieniem 

lekarskim, dokumentu parafowanego przez opiekuna roku, a w szczególnych przypadkach 

członków kolegium dziekańskiego, potwierdzającego wydarzenia rodzinne i osobiste, np. 

wypadek losowy, udział w konkursie, konferencji naukowej. 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

 

3.1. Liczba dozwolonych nieobecności na zajęciach dydaktycznych określana jest przez 

regulaminy poszczególnych przedmiotów. 

3.2. Wszystkie nieobecności na zajęciach dydaktycznych, egzaminach i zaliczeniach z 

przedmiotów realizowanych na Wydziale Lekarskim muszą być usprawiedliwione. 

3.3. Student przebywający na zwolnieniu lekarskim nie może uczestniczyć w zajęciach 

dydaktycznych lub zaliczeniach, do momentu zakończenia zwolnienia. 

3.4. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych lub zaliczeniu należy 

dostarczyć w terminie 7 dni roboczych od ustania przyczyny usprawiedliwienia do osoby 

prowadzącej zajęcia dydaktyczne, zaliczenie lub egzamin. 

3.5. Zasady postępowania w przypadku nieobecności studenta oraz formy zaliczenia 

nieobecności na zajęciach dydaktycznych lub zaliczeniach z danego przedmiotu określone są w 

regulaminach zajęć obowiązujących w poszczególnych Katedrach/Zakładach. 

3.6. Kwestie usprawiedliwiania oraz zaliczenia nieobecności na egzaminach określa Regulamin 

Studiów a szczegółowe zasady określają regulaminy poszczególnych przedmiotów obowiązujące  



w Katedrach/Zakładach. 

4. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

4.1. Uchwała Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian   

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

4.2. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w 

sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

4.3. Regulamin Studiów. 

4.4. Regulaminy przedmiotów obowiązujące w poszczególnych Katedrach/Zakładach. 

 

 

 


