
Regulamin na podstawie Uchwały RW I Wydz. Lek. z Oddz. Stom. UM w Lublinie nr 57/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej UM w Lublinie 
na podstawie efektów uczenia się uzyskanych w trakcie kształcenia na uczelni wyższej. 

 
1. Student chcący uzyskać zwolnienie odbywania zajęć z przedmiotu prowadzonego przez Zakład 

Chemii Medycznej UM w Lublinie (zwanym dalej Zakładem) na podstawie zaliczenia przedmiotu na 
innym kierunku studiów (bądź tym samym kierunku studiów we wcześniejszym cyklu kształcenia), 
jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie asystenta prowadzącego najpóźniej po pierwszych 
zajęciach z przedmiotu, o zaliczenie którego się ubiega. 

2. Podstawą do zaliczenia przedmiotu prowadzonego przez Zakład jest przedłożenie przez osobę 
ubiegającą się o zwolnienie następujących dokumentów: 

a. Podanie z prośbą o zaliczenie przedmiotu, adresowane do Kierownika Katedry, 
b. Kserokopia indeksu, indeksu elektronicznego, karty egzaminacyjnej lub innego 

dokumentu z wpisaną oceną oraz zaliczonym semestrem, potwierdzona przez właściwy 
dziekanat. 

c. Kserokopia sylabusa zaliczonego przedmiotu z zaznaczonymi efektami oraz treściami, 
które odnoszą się do przedmiotu, o zaliczenie którego student się ubiega. 

3. Dokumenty należy przesłać mailowo (w formie skanów) do Koordynatora przedmiotu, o zaliczenie 
którego student się ubiega. Lista koordynatorów podana jest na stronie Zakładu 
www.chemiamedyczna.umlub.pl/tud.  

4. Warunkiem zaliczenia przedmiotu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu, jest: 
a. Realizacja efektów w ramach innego przedmiotu zgodnych pod względem treści z efektami 

kształcenia przedmiotu prowadzonego przez Zakład. 
b. Liczba godzin zaliczonego przedmiotu oraz ilość uzyskanych pkt. ECTS równa lub większa 

odpowiednio od liczby godzin oraz pkt. ECTS przedmiotu prowadzonego przez Katedrę. 
c. Zaliczenie zakończonego przedmiotu w okresie nie dawniejszym niż 5 lat od daty złożenia 

podania o zaliczenie przedmiotu. 
5. W przypadku spełnienia warunków podanych w pkt. 4 niniejszego regulaminu, jeżeli zaliczony 

przedmiot zakończony był egzaminem lub zaliczeniem na prawach egzaminu, uzyskaną ocenę 
wpisuje się, jako ocenę końcową z przedmiotu prowadzonego przez Zakład. 

6. Jeżeli zaliczony przedmiot nie był zakończony egzaminem lub odpowiednio zaliczeniem na prawach 
egzaminu student jest zobowiązany przystąpić do egzaminu/zaliczenia końcowego z przedmiotu 
prowadzonego przez Zakład, a uzyskana ocena jest traktowana, jako ocena końcowa z przedmiotu. 

7. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie lub sprawach spornych, decyzję o 
zwolnieniu studenta każdorazowo podejmuje Dziekan. 

 
 
 
 
 
 
 
 


