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REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU:  

Elementy bakteriologii, mikologii i parazytologii 

I rok Kosmetologia Stacjonarna 

rok akademicki 2018/2019 

 

Koordynator przedmiotu: dr hab. Elżbieta Karczewska 

Kontakt: Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, pok. 108, tel. (12) 620-57-50 

mail: elzbieta.karczewska@uj.edu.pl 

 

Osoba odpowiedzialna za sprawy organizacyjne dydaktyki: mgr Iwona Skiba-Kurek 

Kontakt: Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, pok. 106, tel. (12) 620-57-55 

mail: iwona.skiba@uj.edu.pl 

 

Zajęcia z przedmiotu Elementy bakteriologii, mikologii i parazytologii obejmują:  

Wykłady – 10 godz. 

Ćwiczenia laboratoryjne – 20 godz. (sala ćwiczeń nr 01/13) 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe. 

2. Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Elementy bakteriologii, mikologii i parazytologii 

odbywają się zgodnie z określonym w harmonogramie czasie. 

3. Zajęcia odbywają się w grupach ćwiczeniowych wyznaczonych i zatwierdzonych przez 

Dziekanat Wydziału Farmacji UJ CM. 

4. Studenci zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa pracy w laboratoriach mikrobiologicznych oraz zaleceń prowadzących 

zajęcia. 

5. Studenci zobowiązani są do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz innych rzeczy 

osobistych w zamykanych szafkach mieszczących się w korytarzu przy sali ćwiczeń. 

6. Podczas zajęć zabrania się używania telefonów, tabletów i innych urządzeń służących 

do komunikacji. 

7. Przez cały czas przebywania na sali ćwiczeń studenci muszą być ubrani w odzież 

ochronną oraz obuwie zamienne.  
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8. Z pracowni mikrobiologicznej nie wolno wynosić żadnych hodowli, badanych materiałów 

ani preparatów. Dotyczy to również fartuchów ochronnych używanych w pracowni, które 

powinny pozostawać w wyznaczonej na ten cel szafie. 

9. W czasie zajęć praktycznych z przedmiotu Elementy bakteriologii, mikologii 

i parazytologii odbywających się na sali ćwiczeń student jest narażony na kontakt 

z materiałem zakaźnym. Ze względu na to należy ściśle i bezwzględnie przestrzegać 

zaleceń asystentów prowadzących zajęcia. 

 

II. ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU 

 

1. Na każdych zajęciach będą sprawdzane wiadomości z poprzednich ćwiczeń i wykładów 

w formie wypowiedzi ustnej. Za każdą prawidłową odpowiedź student otrzymuje „+”. 

Uzyskanie  trzech „+” skutkuje dodaniem jednego punktu do sumy punktów ze 

sprawdzianów tematycznych. 

2. Student zobowiązany jest do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi dotyczącymi 

danego ćwiczenia przed zajęciami. 

3. Student zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania z każdego ćwiczenia. Wzór 

sprawozdania będzie umieszczony z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie: 

http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/dydaktyka20 

Wydrukowany wzór sprawozdania należy przynieść na zajęcia laboratoryjne.  

4. Sprawozdania z ćwiczeń powinny być oddawane asystentowi prowadzącemu zajęcia, 

zaraz po zakończeniu ćwiczeń. Student otrzymuje punkty ujemne tj. po -1 pkt za każdy 

dzień opóźnienia oddania sprawozdania.  

5. W przypadku rozmowy czy korzystania z pomocy podczas pisania sprawdzianu 

tematycznego lub pisemnego zaliczenia końcowego studentowi zostanie odebrana praca 

i otrzyma 0 punktów. 

6. Forma zaliczenia modułu  

a. Warunki przystąpienia do zaliczenia pisemnego na ocenę: 

 Obecność na zajęciach obowiązkowych (ćwiczeniach), 

 Uzyskanie z 2 sprawdzianów tematycznych minimum 60% z maksymalnej 

liczby punktów. 

b. Sprawdzian tematyczny 

 Trzy pytania opisowe, punktowane w skali 0, 1, 2, 3, 4, 5. 

http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/dydaktyka20
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 Maksymalna liczba punktów z jednego sprawdzianu – 15, z dwóch – 30. 

 Skala ocen: 

ndst – mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi  

dst    60% - 66,7% (9 pkt – 10 pkt) 

+ dst 73,3% (11 pkt) 

db     80% (12 pkt) 

+ db   86,7% (13 pkt) 

bd      93,3% - 100% (14 pkt – 15 pkt)  

Jeżeli student nie uzyska wymaganej minimalnej liczby punktów ze sprawdzianów 

tematycznych, może przystąpić do sprawdzianu zaliczeniowego I w terminie nie później niż 

tydzień przed I terminem pisemnego zaliczenia końcowego. 

Zaliczenie przedmiotu i przystąpienie do I terminu pisemnego zaliczenia końcowego wymaga 

spełnienia wszystkich wymienionych powyżej warunków. 

c. Pisemne zaliczenie końcowe termin I i II – warunki zaliczenia 

 Uzyskanie minimum 60% maksymalnej liczby punktów. 

 6 pytań opisowych, punktowanych w skali 0, 1, 2, 3, 4, 5. 

 Maksymalna ilość punktów – 30. 

 Zaliczenie końcowe obejmuje materiał realizowany na wykładach 

i ćwiczeniach. 

 Skala ocen: 

ndst – mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi  

dst    60% - 70% (18 pkt – 21 pkt) 

+ dst 73,3% - 76,7% (22 pkt – 23 pkt) 

db     80% ( 24 pkt) 

+ db 83,3% - 86,7% (25 pkt – 26 pkt) 

bd    90% - 100% ( 27 pkt – 30 pkt)  

Uzyskanie mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi z pisemnego zaliczenia końcowego 

w I i II terminie skutkuje brakiem zaliczenia modułu. 

d. Do punktacji z pisemnego zaliczenia końcowego dolicza się po 2 punkty za 

każdy sprawdzian tematyczny, za który student otrzymał wynik bdb i po 1 punkcie 

w przypadku jeśli otrzymał wynik +db. Maksymalnie możliwe jest doliczenie 4 

pkt. 
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e. Dodatkowe punkty doliczane są do punktacji końcowej jedynie w przypadku 

uzyskania przez studenta nie mniej niż 60% maksymalnej ilości punktów 

z pisemnego zaliczenia końcowego. 

f. Wyniki prac pisemnych podawane są do wiadomości studentów 

za pośrednictwem systemu USOS najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych 

od daty pisemnego zaliczenia końcowego. 

g. Terminy sprawdzianów tematycznych i pisemnego zaliczenia końcowego oraz 

inne ważne ogłoszenia dotyczące dydaktyki będą zamieszczone na stronie 

internetowej Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej w zakładce Dydaktyka. 

h. Wgląd do prac pisemnych studenta jest możliwy w terminie 5-ciu dni od 

ogłoszenia wyników sprawdzianu tematycznego i pisemnego zaliczenia 

końcowego. 

 

III. NIEOBECNOŚCI  

 

1. W przypadku choroby, nieobecność na ćwiczeniach usprawiedliwia zwolnienie 

lekarskie, które należy dostarczyć do osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne 

dydaktyki, do trzech dni roboczych licząc od ostatniego dnia zwolnienia lekarskiego. 

Po upływie tego czasu nieobecność nie będzie usprawiedliwiona.  

2. W ciągu roku dopuszczalna jest maksymalnie jedna usprawiedliwiona nieobecność. 

3. Obecności usprawiedliwione muszą być odrobione i zaliczone w trakcie danego cyklu 

tematycznego. Dopuszczenie do odrabiania ćwiczenia wymaga zgody prowadzącego 

zajęcia. 

4. Nieobecność na sprawdzianie tematycznym należy usprawiedliwić u osoby 

odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne dydaktyki, nie później niż w okresie trzech 

dni roboczych, licząc od ostatniego dnia zwolnienia lekarskiego. Po upływie tego 

czasu nieobecność nie będzie usprawiedliwiona.  

5. Przewidziany jest jeden dodatkowy termin sprawdzianu tematycznego dla studentów, 

którzy z usprawiedliwionych przyczyn (zwolnienie lekarskie) byli nieobecni.  

6. W przypadku nieobecności na pisemnym zaliczeniu końcowym, zwolnienie lekarskie 

wraz z podaniem o przywrócenie pierwszego terminu pisemnego zaliczenia 
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końcowego, należy dostarczyć do Dziekanatu do siedmiu dni od wyznaczonego 

terminu pisemnego zaliczenia końcowego (zgodnie z Regulaminem Studiów).  

7. Nieprzystąpienie przez studenta do sprawdzianu tematycznego lub pisemnego 

zaliczenia końcowego, w wyznaczonym terminie, niepoparte usprawiedliwieniem 

nieobecności, skutkuje brakiem możliwości uzyskania dodatkowego terminu 

i otrzymaniem 0 punktów. 

 

Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają postanowień regulaminu studiów 

obowiązującego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM. 

Wszystkie sprawy nie ujęte w powyższym regulaminie będę rozstrzygane indywidualnie 

przez Koordynatora przedmiotu.  

Odwołania od decyzji Koordynatora przedmiotu rozpatruje Dziekan Wydziału 

Farmaceutycznego. 


