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1. Zajęcia rozpoczynają się i kończą punktualnie w godzinach podanych przez Dziekanat. Przed wejściem 
na salę odzież zewnętrzną należy zostawić w szatni i włożyć czysty fartuch lekarski. 

2. W ciągu całego okresu zajęć Słuchacze zajmują stałe miejsca numerowane kolejno wg listy. Każdemu 
miejscu odpowiada mikroskop o tym numerze, który należy wpisać do zeszytu ćwiczeniowego. 

3. Szkło i inne przybory przygotowane do ćwiczeń dla grupy sprawdza starosta lub osoba przez niego 
wyznaczona, która po zakończeniu ćwiczeń ponownie kontroluje ilość szkła, przyborów, preparatów itp. 

4. Uszkodzone lub zniszczone preparaty, szkło i inne przybory winny być odkupione i zwrócone do 
Zakładu przed zakończeniem zajęć - w przeciwnym przypadku student/grupa nie uzyska wpisu do 
indeksu. Cena jednego preparatu mikroskopowego wynosi 50-150 zł w zależności od jego rodzaju. W 
razie braku odpowiednich preparatów w sprzedaży możliwe jest - po uzgodnieniu w Zakładzie - 
odkupienie innych materiałów. 

5. Słuchacze prowadzą ołówkiem zeszyt ćwiczeniowy gładki format A5, co najmniej 60-kartkowy, którego 
pierwsza strona służy jako książeczka zaliczeniowa; prowadzą także zeszyt do notatek. Nagrywanie 
wykładów, prelekcji oraz kserowanie materiałów ćwiczeniowych jest niedozwolone /naruszanie praw 
autorskich/.  

6. Słuchacze winni zapoznać się z tematyką kolejnego ćwiczenia ogłoszoną na tablicy informacyjnej 
Zakładu na tydzień przed rozpoczęciem ćwiczenia oraz opanować odpowiedni materiał na podstawie 
wykładów i wskazanego piśmiennictwa. Znajomość materiału z ćwiczeń, wykładów i zaleconych 
podręczników jest sprawdzana w trakcie bieżących ćwiczeń (na danym ćwiczeniu: materiał z 
podręczników oraz z prelekcji poprzedzającego ćwiczenia) oraz na ćwiczeniach sprawdzających 
wiadomości i umiejętności praktyczne. Podczas sprawdzenia praktycznego Słuchacze muszą wykazać 
się znajomością podstaw teoretycznych i umiejętnością wykonania wybranych doświadczeń i testów 
diagnostycznych, rozwiązywania zadań z zakresu ekologii i genetyki oraz rozpoznawania preparatów 
mikro- i makroskopowych. Zakres materiału i terminy ćwiczeń sprawdzających będą ogłaszane osobno.  

7. Warunkiem zaliczenia roku i dopuszczenia do egzaminu końcowego jest aktywny udział w zajęciach 
przewidzianych planem studiów  tzn. wykładach i ćwiczeniach, zaliczenie ćwiczeń sprawdzających 
wiadomości oraz ćwiczenia sprawdzającego wiadomości i umiejętności praktyczne oraz co najmniej 
dostateczna znajomość materiału - uzyskanie co najmniej 60% punktów z wszystkich możliwych do 
osiągnięcia. Nieuzyskanie tej liczby punktów uniemożliwia zaliczenie zajęć, a tym samym dopuszczenie 
do egzaminu. Nie przewiduje się żadnych  dodatkowych terminów dla osób, które nie uzyskały 
wymaganej liczby punktów. Podczas egzaminu końcowego wymagane jest opanowanie całości 
materiału przerobionego w toku zajęć, tj. w czasie wykładów i ćwiczeń, oraz materiału z zalecanych 
podręczników. W ocenie egzaminacyjnej uwzględnia się także postępy studenta na wszystkich 
zajęciach. Dodatkowe punkty za aktywność na zajęciach oraz za wyniki uzyskane na sprawdzeniach 
wiadomości przysługują tylko w pierwszym terminie egzaminu. Przewidywany jest egzamin przed sesją 
egzaminacyjną /termin zerowy – równoznaczny z pierwszym terminem egzaminu/ dla studentów, którzy 
aktywnie uczestniczyli we wszystkich wykładach i ćwiczeniach oraz wykazali się odpowiednio wysoką 
punktacją (co najmniej 80% punktów uzyskanych z ćwiczeń i co najmniej 80% punktów z ćwiczeń 
sprawdzających wiadomości).  

8. W przypadku nieobecności na ćwiczeniach możliwe jest - w miarę wolnych miejsc na sali – odrabianie 
danego ćwiczenia z inną grupą dziekańską. Nieobecność na prelekcji jest równoznaczna z brakiem 
zaliczenia ćwiczeń. Student jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność na zajęciach dydaktycznych  
przedstawiając odpowiednio zaświadczenie lekarskie lub inne pisemne usprawiedliwienie (por. 
Regulamin Studiów § 10) 

9. Brak zgłoszenia się w ustalonym terminie na ćwiczenie sprawdzające wiadomości, czy na egzamin jest 
równoznaczne z utratą terminu. W przypadkach losowych student może ubiegać się o wyznaczenie 
nowego terminu (por. Regulamin Studiów § 24).  

10. Na terenie Zakładu należy utrzymywać porządek i czystość oraz zachować ciszę, palenie tytoniu jest 
wzbronione.  

11. Wątpliwości nasuwające się w toku zajęć rozstrzyga Asystent prowadzący ćwiczenia, Asystent – 
opiekun dydaktyczny przedmiotu (dr K. Góralska, dr A. Wójcik), w razie potrzeby Kierownik Katedry 
(prof. P. Kurnatowski).  

12. Słuchacze zapoznają się z przedstawionym regulaminem i potwierdzają to własnoręcznym podpisem.  
 


