
REGULAMIN PRACOWNI  OBOWIĄZUJĄCY  

DLA STUDENTÓW 

I i II ROKU FARMACJI oraz I ROKU ANALITYKI 

MEDYCZNEJ 

 -METODY  INSTRUMENTALNE- 

1. Studentów obowiązuje wykonanie 12 ćwiczeń, podzielonych na 2 

bloki ćwiczeniowe, obejmujące po 6 ćwiczeń (patrz: TABELA Z 

ROZKŁADEM ZAJĘĆ) 

2. Warunkiem zaliczenia danego ćwiczenia jest: 

a) Wykazanie się znajomością materiału teoretycznego dotyczącego 

danego ćwiczenia. 

b) Praktyczne wykonanie ćwiczenia. 

     c) Zwięzłe opracowanie i opisanie uzyskanych wyników w zeszycie  

i przedstawienie ich do zaliczenia. 

3. Ocena końcowa z pracowni analizy instrumentalnej jest średnią  

z ocen z poszczególnych ćwiczeń. Na ocenę końcową każdego 

ćwiczenia składają się: 

1) punktacja pracy własnej studenta oceniana od 0 do 5 pkt (test  

składający się z 10 pytań po 0,5 pkt. za każde pytanie) 

2) punktacja  sposobu realizacji zadania ocenianego od 0 do 5 

pkt, (1 pkt. za każdą aktywność). Prowadzący ćwiczenia ocenia m.in.:  

 znajomość wykorzystywanej metody instrumentalnej   

 czy student przyswoił metodykę wykonania zadania (krótkie 

pytania  

o czynności, które trzeba wykonać w celu wykonania ćwiczenia) 



 czy poprawnie i zgodnie ze skryptem wykonuje czynności 

analityczne związane z realizacją zadania 

 zaangażowanie studenta w zajęcia (aktywność) 

 umiejętność obsługi aparatury zgodnie z przeprowadzonym 

instruktarzem 

3)  punktacja opisu przeprowadzonych analiz ocenianego od 0 do 

3 pkt (1 pkt. za każdy element). Prowadzący ćwiczenia ocenia 

prawidłowość przedstawionego sprawozdania:  

 przejrzystość i estetyka wykonanego sprawozdania 

 poprawność wykonanych wykresów (jeśli dotyczy) i obliczeń 

(wynik podany z dobrą jednostką i odpowiednim zaokrągleniem) 

 prawidłowość stawianych wniosków 

4) punktacja z obserwacji przez prowadzącego 

ćwiczenia/opiekuna oceniana w skali od 0 do 2 pkt (0,5 pkt za 

każdy element). Nauczyciel akademicki podczas obserwacji bierze pod 

uwagę takie elementy jak:  

 punktualność,  

 poprawność wykonywanych czynności analitycznych, 

 umiejętność pracy w grupie, stosunek do kolegów i osób 

prowadzących zajęcia, przestrzeganie przepisów BHP  

i regulaminu pracowni,  

 utrzymywanie w porządku stanowiska pracy.  

Łączna maksymalna liczba punktów otrzymywana na każdym 

ćwiczeniu wynosi 15. 

Skala ocen: ocena niedostateczna (poniżej 7,5 pkt); dostateczna (od 

7,5 do 9 pkt); dość dobra (powyżej 9 do 10,5 pkt); dobra (powyżej 



10,5 do 12 pkt); ponad dobra (powyżej 12 do 13,5 pkt); bardzo dobra 

(powyżej 13,5 do 15 pkt).  

4.  W usprawiedliwionych przypadkach (choroba lub inne przyczyny 

losowe) istnieje możliwość odrobienia ćwiczenia z inną grupą 

studencką po uprzednim uzgodnieniu terminu z osoba prowadzącą 

ćwiczenia. Czas na odrabianie ćwiczeń nie może przekraczać 

terminu bieżącego bloku ćwiczeniowego.  
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