
 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ Z BIOCHEMII 

dla studentów II roku Farmacji UJ CM w roku akademickim 2021/2022 

 

 
Zajęcia z Biochemii odbywać się będą w semestrze zimowym w formie: 

- wykładów, 

- seminariów, 

- ćwiczeń laboratoryjnych. 

 

Wykłady będą się odbywały: 

- w formie tradycyjnej - środa godz. 15.00 lub piątek godz. 14.00, I wykład – 06.10.2021r., 

- w formie nauczania online w systemie asynchronicznym. 

Ćwiczenia laboratoryjne oraz seminaria będą się odbywały według harmonogramu w sali ćwiczeń 

Zakładu Biochemii Farmaceutycznej – budynek F, sala 01/15. 

 

Szczegółowy plan zajęć umieszczony jest na tablicy ogłoszeń Zakładu Biochemii Farmaceutycznej 

oraz na stronie internetowej Zakładu Biochemii Farmaceutycznej (zakładka Dydaktyka). 

 

Warunki zaliczenia kursu i dopuszczenia do egzaminu końcowego (I termin): 

1.Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń oraz oddanie indywidualnych sprawozdań.                              

Na ćwiczenia każdy student powinien być zaopatrzony w sprawozdanie oraz protokół do danego 

ćwiczenia (dostępne na stronie internetowej Zakładu Biochemii Farmaceutycznej). 

2. Zaliczenie kolokwium ćwiczeniowego na minimum 60% maksymalnej ilości punktów. 

3. Uzyskanie średniej ocen z seminariów  3. 

4. Zaliczenie analizy przypadków klinicznych w ramach ostatniego seminarium. 

 

I i II termin egzaminu – egzamin pisemny. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 60% 

maksymalnej ilości punktów. 

 

Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych i seminaryjnych: 
1. Za usprawiedliwioną nieobecność studenta uznaje się nieobecność spowodowaną, w szczególności: 

 − przebywaniem przez studenta w izolacji domowej w związku z potwierdzonym zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzeniem kontaktu z osobą chorą lub przebywanie w izolacji domowej 

w związku z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem osoby, z którą student mieszka,  

− przebywaniem przez studenta na obowiązkowej kwarantannie,  

− okolicznościami związanymi ze stanem zdrowia lub niepełnosprawnością,  

− zdarzeniem /sytuacją losową.  

2. Student zobowiązany jest złożyć wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach                              

co najmniej 24 godziny przed ich rozpoczęciem lub niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności 

uniemożliwiających udział w zajęciach. Zgłoszenia nieobecności student dokonuje mailem (na adres 

mailowy sekretariatu Zakładu Biochemii Farmaceutycznej: agnieszka.ladyka@uj.edu.pl) podając 

imię i nazwisko, grupę, termin nieobecności oraz jej przyczynę wraz z dokumentami 

potwierdzającymi przedstawione fakty (w szczególności zaświadczenie lekarskie, skierowanie na 

kwarantannę lub izolację), jeśli zostały wydane przez organy uprawnione.  

3. Student realizuje zajęcia wyłącznie w ramach grupy studenckiej do której został przydzielony przez 

Dziekanat. Zmiana grupy w uzasadnionych przypadkach wymaga uzyskania przez studenta zgody 

prowadzącego lub koordynatora przedmiotu i zgłoszenia tego faktu do Dziekanatu. Zgłoszenia zmiany 

grupy dokonuje student. Dziekanat weryfikuje zgłoszenie studenta, uwzględniają m.in. dopuszczalną 

liczebność grup w salach dydaktycznych. 

4. Odrabianie zajęć jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych przez koordynatora przedmiotu. 

Będzie ono realizowane w ramach ćwiczenia nr 9. Szczegółowe informacje na temat przebiegu 

odrabiania zostaną podane studentom podczas ćwiczeń nr 8.   
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