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REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PRZEDMIOTU 

BIOLOGIA KOMÓRKI 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Ćwiczenia prowadzone są przez Katedrę Biologii Komórki (KBK) oraz Katedrę Anatomii i Cytologii 

Roślin (KAiCR). Wszystkie informacje dotyczące programu ćwiczeń, obowiązkowej literatury oraz 

godzin konsultacji są zamieszczane na tablicach ogłoszeń w/w Katedr. 

2. Po zakończeniu ćwiczeń miejsce pracy należy pozostawić w idealnym porządku. 

3. Wszelkie uwagi związane z zajęciami w ramach przedmiotu Biologia Komórki należy zgłaszać 

odpowiednim koordynatorom laboratoriów, konwersatoriów i całego modułu. Za prawidłową realizację 

przedmiotu Biologia Komórki odpowiedzialny jest koordynator przedmiotu (całość-prof. dr hab. Ewa 

Kurczyńska; laboratoria: kierunek biologia – mgr Kamila Godel-Jędrychowska; kierunek biotechnologia 

– dr Justyna Wróbel-Marek), do którego można się zgłaszać w godzinach konsultacji oraz mailowo 

(ewa.kurczynska@us.edu.pl; kamila.godel@gmail.com; justyna.wrobel@us.edu.pl) 

 

REGULAMIN LABORATORIÓW Z PRZEDMIOTU 

 

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności z powodu choroby należy 

dostarczyć prowadzącemu zwolnienie lekarskie na następnych zajęciach. 

2. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie. 

3. Student własnoręcznym podpisem zaświadcza, że zapoznał się z zasadami BHP obowiązującymi na 

sali ćwiczeniowej. 

4. Nie dopuszcza się fotografowania lub filmowania prelekcji bez zgody prowadzącego (prawa 

autorskie prowadzącego i ochrona danych osobowych). 

5. Student jest zobowiązany do teoretycznego przygotowania się do zajęć. Zagadnienia do 

przygotowania znajdują się na tablicy ogłoszeń KBK i KAiCR. 

6. Na początku każdego laboratorium, oprócz pierwszego i ostatniego, odbywa się kolokwium z wiedzy 

teoretycznej dotyczącej bieżących zajęć. 

7. Student zalicza każde laboratorium na podstawie sprawozdania. 

8. Nieobecność studenta na zajęciach skutkuje niezaliczeniem części praktycznej z laboratoriów - 0 

punktów za sprawozdanie. Z przyczyn organizacyjnych nie ma możliwości odrobienia zajęć w 

innym terminie lub z inną grupą. W przypadku zdarzeń losowych skutkujących nieobecnością 

dłuższą niż 2 tygodnie student powinien poinformować koordynatora laboratoriów i zwrócić się do 

właściwego dziekana w sprawie ustalenia warunków zaliczenia przedmiotu.  

9. Student ma możliwość napisania zaległego kolokwium teoretycznego w terminie 

nieprzekraczającym dwóch tygodni od daty nieobecności na zajęciach. W przypadku nieobecności 

na zajęciach 29 lub 30 maja student może napisać zaległe kolokwium do dnia 03.06.2019. Zaległe 

kolokwium student zalicza w obecności pracownika KBK lub KAiCR, w godzinach konsultacji 

pracowników prowadzących laboratoria. Godziny konsultacji znajdują się na tablicy ogłoszeń 

Katedry Biologii Komórki i Katedry Anatomii i Cytologii Roślin. Przekroczenie wyznaczonego 

terminu (2 tygodnie od nieobecności na zajęciach) oznacza uzyskanie 0 punktów z zaległego 

kolokwium. 

10. Student przystępujący do napisania zaległego kolokwium ma obowiązek usprawiedliwienia swojej 

nieobecności na zajęciach, na których odbywało się kolokwium. 

11. Warunkiem zaliczenia laboratoriów z przedmiotu Biologia Komórki jest uzyskanie pozytywnej 

oceny z kolokwiów teoretycznych i z kolokwium z części praktycznej oraz pozytywnej oceny ze 

sprawozdań przygotowywanych w trakcie zajęć indywidualnie przez każdego studenta. 

12. Warunkiem przystąpienia do kolokwium z części praktycznej jest uzyskanie minimum 33 punktów z  

kolokwiów teoretycznych oraz 38 punktów ze sprawozdań. 
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13. Osoby, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów z kolokwiów teoretycznych mają prawo 

przystąpić do kolokwium zaliczeniowego z całości materiału realizowanego w trakcie laboratoriów, 

które odbędzie się na ostatnich zajęciach. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium 

zaliczeniowego student może przystąpić do kolokwium z części praktycznej.  

14. Ocena końcowa z laboratorium jest oceną z kolokwiów teoretycznych, sprawozdań i kolokwium 

praktycznego. Na ocenę z laboratorium składa się średnia ważona z kolokwiów (0,75; ocena z 

kolokwium praktycznego wliczana jest do średniej z kolokwiów) i ocena umiejętności praktycznych 

(0,25; na podstawie ocen z sprawozdań). 

15. Zmiana grupy ćwiczeniowej możliwa jest jedynie na zasadzie zamiany z innym studentem i po 

uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym. 

16. Student jest materialnie odpowiedzialny za mikroskop oraz inne urządzenia, które znajdują się na sali 

laboratoryjnej. 

17. Student jest zobowiązany do posiadania czystego fartucha laboratoryjnego na każdych zajęciach. 

Odzież wierzchnia (kurtki, płaszcze) powinna być pozostawiona w szatni.  

18. Student ma prawo do korzystania z konsultacji udzielanych przez prowadzących laboratoria w 

ustalonych godzinach, podanych na tablicy informacyjnej Katedry Biologii Komórki i Katedry 

Anatomii i Cytologii Roślin. 

19. Osoby koordynujące laboratoria: mgr Kamila Godel-Jędrychowska (kierunek: Biologia) i dr Justyna 

Wróbel-Marek (kierunek: Biotechnologia). 

 

REGULAMIN KONWERSATORIÓW 

 

1. Student jest zobowiązany być na bieżąco przygotowanym do zajęć zgodnie z programem udostępnionym 

na tablicy ogłoszeń Katedry prowadzącej zajęcia i w oparciu o dostępne materiały dydaktyczne. 

2. W trakcie konwersatorium student udziela ustnej odpowiedzi na zadawane pytania, która podlega 

ocenie. Poza tym, studenci wypełniają karty pracy przygotowane przez prowadzącego, które podlegają 

ocenie. Na koniec semestru wyliczana jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen z konwersatorium 

(ocena z odpowiedzi i wypełnionych kart pracy), która nie może wynosić mniej niż 3,00. Student, który 

nie uzyskał wymaganej średniej z konwersatorium ma prawo do jednokrotnej poprawy w formie 

przygotowanego referatu na zadany temat. 

3. Obecność studentów na konwersatoriach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności z powodu 

choroby należy dostarczyć prowadzącemu zwolnienie lekarskie na następnych zajęciach. Nie ma 

możliwości „odrabiania“ zajęć w innym terminie. Student, który z ważnych i usprawiedliwionych 

(pisemnie) przyczyn życiowych opuścił zajęcia, może indywidualnie starać się o dopuszczenie do 

poprawkowego kolokwium z całości materiału. Decyzja o dopuszczeniu do kolokwium podejmowana 

będzie przez koordynatora przedmiotu po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności i ma ona charakter 

ostateczny. 

4. Ocena z konwersatoriów jest średnią wszystkich ocen uzyskanych w trakcie konwersatoriów. 

Wymagane jest uzyskanie zaliczenia co najmniej na ocenę dostateczną (3.0) aby zaliczyć konwersatoria.  

 

EGZAMIN 

 

Egzamin będzie sprawdzał wiedzę studentów zdobytą w trakcie konwersatoriów i wykładów. Do 

egzaminu mogą przystąpić tylko studenci, którzy uzyskali zaliczenie z laboratoriów i konwersatoriów. 

 

 

 

OCENA KOŃCOWA MODUŁU 

 

 

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z ocen: laboratorium, konwersatoriów 

i egzaminu pisemnego. Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.  

 


