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I. Zasady ogólne. 

1. Zajęcia z przedmiotu „Chemia surowców kosmetycznych” odbywają się w formie wykładów, 

seminariów i ćwiczeń (komputerowych i laboratoryjnych). 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych jest znajomość przepisów BHP. W pracowni 

obowiązuje noszenie fartucha laboratoryjnego, okularów ochronnych oraz odpowiedniego obuwia. 

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu końcowego jest: 

a) obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz seminariach (dopuszczalne są dwie nieobecności 

usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim). Zasady odrabiania nieobecności nieusprawiedliwionych 

podano w punkcie II. 

 

b) uzyskanie ponad 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia z kolokwiów 

wejściowych (tzw. „wejściówki” obejmujące materiał dotyczący bieżących ćwiczeń bądź 

seminariów, oceniane w skali 1-5); 

 

c) zaliczenie ćwiczeń praktycznych: 

 wykonanie ćwiczeń zadanych w ramach danych zajęć ćwiczeniowych oraz okazanie 

uzupełnionego sprawozdania, na którym prowadzący składa podpis; 

 zaliczenie końcowego zadania praktycznego (obejmuje materiał ćwiczeń 

laboratoryjnych). 

 

W przypadku braku spełnienia któregoś z warunków zaliczenia w momencie zakończenia zajęć 

dydaktycznych, student będzie miał możliwość przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium 

to będzie miało formę pisemną (pytania wielokrotnej odpowiedzi i/lub pytania otwarte), będzie obejmowało 

materiał obowiązujący do spełnienia danego warunku dopuszczenia do egzaminu (a, b i/lub c) i będzie 

przeprowadzane przez koordynatora przedmiotu lub wyznaczoną przez niego osobę spośród prowadzących 

przedmiot. 

Pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego warunkuje dopuszczenie do I terminu egzaminu. W 

przypadku negatywnego wyniku kolokwium zaliczeniowego, student będzie miał możliwość poprawienia 

go w formie ustnej (kolokwium przeprowadzane przez koordynatora przedmiotu lub wyznaczoną przez 

niego osobę spośród prowadzących przedmiot). Pozytywny wynik poprawy kolokwium zaliczeniowego 

warunkuje dopuszczenie do II terminu egzaminu. 

4. Przedmiot kończy się egzaminem, w zakres którego wchodzi całość materiału wykładów, seminariów 

oraz ćwiczeń. Egzamin ma formę pisemną (pytania wielokrotnej odpowiedzi i/lub pytania otwarte). 

Warunkiem zdania egzaminu jest zdobycie ponad 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do 

zdobycia. 

5. Tematyka zajęć oraz bibliografia zostanie udostępniona studentom na początku roku akademickiego. 



III. Zasady odrabiania nieobecności. 

W przypadku nieobecności na seminariach lub ćwiczeniach, student zobowiązany jest do okazania 

zwolnienia lekarskiego w najbliższym możliwym terminie. 

W przypadku trzeciej z kolei nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach (seminariach lub ćwiczeniach) 

oraz w przypadku braku zwolnienia lekarskiego student zobowiązany jest do zaliczenia nieobecności w 

postaci przygotowania prezentacji na zadany temat oraz wygłoszenia jej podczas najbliższych zajęć, na 

których jest obecny (student jest zobowiązany do kontaktu z prowadzącym dane zajęcia w celu otrzymania 

tematu prezentacji). Prezentacje będą oceniane przez prowadzącego w skali 1-5, co stanowi ekwiwalent testu 

cząstkowego („wejściówki”). 


