Regulamin egzaminu ABC Medycyny Sportowej
I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa tryb i zasady przeprowadzania egzaminu ABC Medycyny Sportowej.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Egzaminie – oznacza to egzamin z ABC Medycyny Sportowej
b) Komisji – oznacza to Komisję Egzaminacyjną
c) Towarzystwie – oznacza Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
d) Zarządzie Głównym – oznacza Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny
Sportowej
e) Certyfikacie – oznacza certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji
w dziedzinie medycyny sportowej.
§3
1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
a) odbycie cyklu czterech kursów
b) wypełnienie i przesłanie „Zgłoszenie uczestnictwa w egzaminie ABC Medycyny
Sportowej”, którego wzór określa załącznik nr 1 do regulaminu.
§4
1. W trakcie egzaminu Przewodniczący Komisji koordynuje jego przeprowadzenie.
2. Osoby przystępujące do egzaminu obowiązane są przystosować się poleceniom Komisji.
3. Nadzór nad prawidłowością przebiegu egzaminu sprawuje Komisja.
II. Egzamin testowy
§5
1. Egzamin opracowany jest w formie książeczek testowych w dwóch wersjach.
2. Pytania egzaminacyjne przygotowuje Komisja ds. kształcenia PTMS.
3. Egzamin testowy jest zaliczony na podstawie powyżej 51 % odpowiedzi poprawnych.
4. Egzamin jest przeprowadzany dla wszystkich lekarzy ubiegających się o certyfikat
ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej
w jednym terminie ustalonym przez Zarząd Główny.
5. Termin egzaminu podawany jest do wiadomości na stronie internetowej Towarzystwa.
6. W trakcie egzaminu zabronione jest wynoszenie poza salę egzaminacyjną książeczek
testowych lub kart odpowiedzi.
7. Karta oznaczona jest numerem kodowym osoby zdającej, nadanym przez Komisję.
8. Na karcie umieszcza się numer wersji testu.
9. Karta testowa jest jedynym dokumentem przeznaczonym do udzielania odpowiedzi
w trakcie egzaminu.
10. Wchodzenie osób przystępujących do egzaminu do sali egzaminacyjnej następuje
bezpośrednio przed egzaminem.
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11. W momencie wejścia osoby przystępującej do egzaminu do sali egzaminacyjnej,
członkowie Komisji:
a) sprawdzają jej tożsamość na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
b) polecają zdeponować wszelkie notatki, zeszyty, torby, teczki itp. w miejscu przez
siebie wskazanym.
12. Osoby nieposiadające dokumentu potwierdzające jego tożsamość nie mogą przystąpić do
egzaminu.
13. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. 11 a i b, Przewodniczący wręcza osobie
przystępującej do egzaminu kartę odpowiedzi z „numerem kodu zdającego”.
14. Osoby przystępujące do egzaminu zajmują miejsca wyznaczone przez Komisję.

§6
Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkie osoby przystępujące do egzaminu
Przewodniczący :
1) informuje o organizacji i przebiegu egzaminu
2) podaje adres strony internetowej Towarzystwa, na której zostaną umieszczone
wyniki egzaminu
3) nakazuje wyłączenie telefonów komórkowych w sposób uniemożliwiający
komunikowanie się za ich pomocą.
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§7
Członkowie Zespołu wręczają każdej osobie przystępującej do egzaminu jeden
egzemplarz książeczki testowej.
Osoby zajmujące sąsiednie miejsca nie mogą otrzymać tej samej wersji książeczki
testowej.
Nad prawidłowością rozdania książeczek testowych czuwa Przewodniczący.
Po rozdaniu książeczek testowych Przewodniczący ogłasza rozpoczęcie egzaminu.
Czas trwania egzaminu ustala Przewodniczący Komisji.
Po rozpoczęciu egzaminu wchodzenie do sali egzaminacyjnej jest zabronione.
§8
Zadania testowe powinny być rozwiązane przez osoby egzaminowane samodzielnie.
Kontaktowanie się z innymi osobami, a także korzystanie z niedozwolonych materiałów
jest podstawą przerwania egzaminu danej osoby egzaminowanej i skutkuje jej
dyskwalifikacja.
O dyskwalifikacji decyduje Przewodniczący.
Dyskwalifikacja oznacza niezłożenie egzaminu.

§9
Podczas egzaminu obowiązuje zakaz opuszczania sali przez osoby egzaminowane.
§10
1. W przypadku uwag merytorycznych do zadań testowych, zdający egzamin ma prawo
złożyć zastrzeżenie bezpośrednio po jego zakończeniu na ręce Przewodniczącego.
2. Zastrzeżenie powinno być złożone na karcie zastrzeżeń, której wzór określony jest
w załączniku nr 2 do regulaminu.
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3. Zgłoszone zastrzeżenia zostaną zweryfikowane przez Przewodniczącego Komisji przed
obliczeniem wyników egzaminu.
§11
1. Po upływie czasu, przeznaczonego na rozwiązanie zadań testowych, Przewodniczący
Zespołu ogłasza koniec egzaminu.
2. Po ogłoszeniu końca egzaminu, osoby egzaminowane odkładają książeczki i karty.
Następnie pozostają na miejscach do momentu zebrania wszystkich książeczek i kart
testowych przez członków Komisji, po czym opuszczają salę.
3. W przypadku wcześniejszego zakończenia rozwiązywania testu, osoba egzaminowana
przekazuje książeczkę testową i kartę członkowi Komisji lub jego Przewodniczącemu i
bezpowrotnie opuszcza salę.
III. Dokumentacja z egzaminu
§12
1. Przebieg i wyniki dokumentowane są w protokole egzaminacyjnym, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
2. Protokoły po wypełnieniu i podpisaniu odpowiednio przez członków Komisji oraz
Przewodniczącego Komisji przekazywane są do Zarządu Głównego.
IV. Postanowienia końcowe
§13
1. Zdany egzamin z ABC Medycyny Sportowej jest jednym z warunków ubiegania się
o certyfikat.
2. Pozostałe warunki ubiegania się o certyfikat określa „Regulamin uzyskiwania certyfikatu
ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej”

Prezes
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
prof. dr hab. med. Anna Jegier

Regulamin uchwalono na posiedzeniu Zarządu PTMS dnia 25 maja 2012 r. Regulamin
wchodzi w życie z dniem 26 maja 2012 r.
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