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REGULAMIN ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII  

obowiązujący studentów IV roku Farmacji 

   

1. Obecność na wszystkich ćwiczeniach jest obowiązkowa, ponieważ ze względu na organizację  

i charakter ćwiczeń (konieczność posługiwania się zawsze świeżo przygotowanym materiałem 

biologicznym) nie ma możliwości odrabiania opuszczonych zajęć. Zgodnie z regulaminem studiów 

UM w Lublinie, w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku nieobecności usprawiedliwionej na 

podstawie zwolnienia lekarskiego, zaświadczenia Dziekana lub Prorektora ds. Kształcenia 

prowadzący zajęcia zobowiązany jest wskazać studentowi formę i termin zrealizowania nie 

odbytych treści programowych. 

 

2. Student obowiązany jest uczestniczyć w ćwiczeniach w terminie określonym harmonogramem  

w ramach swojej grupy. Nie dopuszcza się samodzielnego zmieniania godzin lub terminów 

odbywania ćwiczeń. 

 

3. Podczas zajęć w semestrze letnim przewiduje się 4 zaliczenia pisemne, do których obowiązuje 

znajomość materiału teoretycznego z wykładów i podanych podręczników oraz materiału 

praktycznego z ćwiczeń z danej grupy tematycznej. Obowiązuje zaliczenie ww. sprawdzianów 

pisemnych w wyznaczonych terminach swoich grup. W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z 

osobą odpowiedzialną za koordynację zajęć z danego przedmiotu, dopuszcza się zmianę terminu 

zaliczenia.  

   

4. W przypadku uzyskania z zaliczenia oceny niedostatecznej, student jest zobowiązany do 

uzupełnienia materiału i poprawienia tej oceny w terminie ustalonym z osobą prowadzącą 

ćwiczenia. Studentowi przysługuje prawo do dwóch terminów poprawkowych w semestrze. W 

przypadku, gdy nieobecność studenta na zaliczeniu cząstkowym została usprawiedliwiona 

zwolnieniem lekarskim, student ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia zwolnienia 

napisać zaliczenie w ramach I terminu. Brak takiego zaliczenia w ww. terminie wiąże się z 

otrzymaniem oceny niedostatecznej z I terminu.  

 

5. Zaliczenie semestru następuje w terminie do końca tego semestru, zgodnie z podziałem roku 

akademickiego. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń z mikrobiologii jest obecność na 

ćwiczeniach oraz zaliczenie na pozytywną ocenę wszystkich cząstkowych sprawdzianów 

pisemnych i zadań praktycznych określonych przez osoby odpowiedzialne za realizację ćwiczeń w 

poszczególnych semestrach. 

 

6. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego, pisemnego, z mikrobiologii w semestrze letnim 

jest obecność na wszystkich ćwiczeniach, zrealizowanie zadań na ćwiczeniach, zaliczenie na 

pozytywną ocenę wszystkich zaliczeń (kolokwiów) pisemnych. 

Egzamin końcowy pisemny składa się z dwóch części:  

a. części teoretycznej  

b. części praktycznej (ćwiczeniowej) 

7. Zakres egzaminu końcowego obejmuje wiadomości przekazane na wykładach i ćwiczeniach  

z mikrobiologii oraz wskazanych rozdziałów z podręczników. 

8. Na ocenę końcową z przedmiotu Mikrobiologia składa się: 

70% oceny z egzaminu, 15% oceny z zaliczeń pisemnych, 10% z realizacji zadań i 5% z 

kompetencji. 

9. Kwestie sporne i uwagi student ma prawo przekazać osobie odpowiedzialnej za koordynację zajęć  

z danego przedmiotu lub bezpośrednio kierownikowi Katedry. 
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