
 

 

Regulamin zajęć z przedmiotu „Medycyna Estetyczna dla Kosmetologów” 

dla studentów II roku kierunku kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego 

Rok akademicki 2018/2019 

Studia stacjonarne 

 Semestr zimowy 

 

 

1. Zajęcia z przedmiotu „Medycyna Estetyczna dla Kosmetologów” obejmują 15 godzin 

wykładów, 9 godzin seminariów i 6 godzin ćwiczeń. 

 

2. Tematy wykładów, seminariów i ćwiczeń podano w załączniku nr 1.  

 

3. Wszystkie seminaria i ćwiczenia rozpoczynają się od sprawdzenia obecności.  

 

4. Studenci zobowiązani są przygotować na seminaria prezentacje na zadany temat, patrz 

załącznik nr 2. Zasady przygotowania oraz kryteria oceny pracy zaliczeniowej 

podano w załączniku nr 3. 

 

5. Podstawą zaliczenia semestralnego przedmiotu jest obecność na zajęciach i uzyskanie 

minimum oceny dostatecznej (60%) z seminariów.  

 

6. Ocenę końcową semestralną ustala się na podstawie oceny uzyskanej na seminarium. 

 

7. W przypadku nieobecności na zajęciach, konieczne jest odpracowanie danego tematu 

w sposób ustalony przez prowadzącego w porozumieniu z kierownikiem zakładu. 

 

8. Prowadzący ma prawo usunąć z zajęć bez zaliczenia obecności studenta, który swoim 

zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć lub narusza normy współżycia społecznego  

(np. zachowuje się niestosownie, narusza regulamin, stanowi zagrożenie dla innych 

osób, przeszkadza prowadzącemu lub innym studentom).  

 

9. Studentów obowiązuje punktualne przychodzenie na zajęcia. W przypadku spóźnienia 

uniemożliwiającego włączenie studenta w tok zajęć, prowadzący ma prawo nie 

dopuścić studenta do zajęć.  

 

10. Studentów uczestniczących w zajęciach obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania  

z telefonów komórkowych, urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także wszelkich 

innych urządzeń i przedmiotów, które mogłyby zakłócić prowadzenie zajęć. 

 

11. Na salę ćwiczeń wpuszczani będą wyłącznie studenci w czystym obuwiu zamiennym 

(białe klapki na płaskim spodzie) oraz w czystej i schludnej odzieży ochronnej (biały 

fartuch).  

 

12.  Studentów obowiązuje zakaz przebywania na sali pod nieobecność prowadzącego,  

a także zakaz wnoszenia napojów i posiłków. 

 

13.  Na sali ćwiczeń studentów obowiązuje: 

 pełne podporządkowanie się poleceniom prowadzącego, 

 bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz 

regulaminu zajęć, 



 

 

 schludny wygląd umożliwiający wykonywanie poszczególnych ćwiczeń 

(odpowiednia długość paznokci, upięte włosy itd.). 

 

14. Szkody i konsekwencje: 

 Student ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne powstałe na 

skutek niedbalstwa lub działań: 

 samowolnych, 

 niezgodnych z poleceniami prowadzącego,   

 niezgodnych z obowiązującymi instrukcjami i regulaminami.  

 

15. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem oraz regulaminem studiów kwestie 

sporne rozstrzyga Kierownik Zakładu Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii 

CM UJ i ewentualnie w trybie odwoławczym Dziekan Wydziału Farmaceutycznego. 
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