
REGULAMIN ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU UKŁADY DYSPERSYJNE DLA  

Studentów II roku Kosmetologii Wydziału  Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej   

Uniwersytetu  Medycznego  w Lublinie 

1. Ćwiczenia (laboratorium, pracownia) z przedmiotu Układy dyspersyjne dla studentów II roku Kosmetologii odbywają się zgodnie  

z harmonogramem, jeden raz w tygodniu, w III (zimowym) semestrze. Ćwiczenia trwają 4 tygodnie. Miejscem prowadzenia tych zajęć jest sala 

ćwiczeń Zakładu Chemii Fizycznej, Lublin, ul. dr. Witolda Chodźki 4a,  II piętro. 

2. Pierwsze ćwiczenie obejmuje wprowadzenie oraz przykłady zadań związanych z tematyką realizowanych ćwiczeń, obliczenia związane  

z przeliczaniem stężeń i rozcieńczaniem roztworów, a także wybrane reguły prawidłowego opracowania wyników uzyskiwanych  

w doświadczeniach oraz elementy matematyki niezbędne w podczas przygotowywania opracowań z przedmiotu. Podczas tego ćwiczenia 

zostaną przedstawione i przedyskutowane aspekty organizacyjne. 

3. Podczas każdych z następnych zajęć student zdaje kolokwium i wykonuje część eksperymentalną jednego ćwiczenia. Kolokwium 

obejmuje materiał teoretyczny i obliczenia bezpośrednio związanych z tematem ćwiczenia. Zakres materiału do kolokwium jest podany we 

wstępie do każdego skryptu do wybranych ćwiczeń związanych z chemią fizyczną, a odpowiadającą tematyce przedmiotu (sprawdź wykaz 

ćwiczeń, a tematy w podrozdziale pt. „Zagadnienia teoretyczne”). Uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium jest warunkiem przystąpienia do 

wykonania części eksperymentalnej ćwiczenia. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z dwóch i więcej  kolokwiów – ćwiczenia  

z przedmiotu Układy dyspersyjne nie będą zaliczone. 

4. Zaliczenie co najmniej 3 ćwiczeń laboratoryjnych stanowi warunek końcowego zaliczenia pracowni  

z przedmiotu Układy dyspersyjne. 

5. Następujące ćwiczenia laboratoryjne będą wykonywane kolejno podczas zajęć:, wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji, koloidy, 

emulsje. 

6. Eksperymenty (ćwiczenia) należy wykonywać samodzielnie, własne dane uzyskane podczas prowadzenia doświadczeń zanotować w 

przeznaczonym do tego zeszycie, który należy przygotować we własnym zakresie - zbindować tekst podrozdziałów pt. „Wykonanie ćwiczenia” 

ze skryptów wszystkich (8) ćwiczeń. Kompletny tekst skryptów (część teoretyczna i wykonanie ćwiczenia) do ćwiczeń znajduje się na stronie 

internetowej Uniwersytetu w zakładce studenci i doktoranci, podzakładce przedmioty, podpodzakładce kosmetologia, II rok studiów, Układy 

dyspersyjne; (http://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/przedmioty/kosmetologia-istst/ii-rok-studiow/uklady-dyspersyjne-w-kosmetologii/). 

7. Po wykonaniu części eksperymentalnej ćwiczenia należy opracować wyniki zgodnie z wytycznymi  

i oddać opracowanie asystentowi na tej samej pracowni do zaliczenia (schemat formularza opracowania wyników znajduje się na końcu 

każdego skryptu). Wszystkie opracowania, po zaliczeniu przez asystenta, powinny być kompletowane w odrębnym skoroszycie, który musi 

być do wglądu na każdych ćwiczeniach. Staranność wykonania ćwiczenia będzie oceniana przez prowadzącego ćwiczenia  

8. Do wykonania opracowań/raportów student może wykorzystywać oprogramowanie komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny MS 

Excel. 

9.  W związku z powyższym student musi posiadać na pracowni: kalkulator, ołówek, linijkę, papier kancelaryjny  

i milimetrowy oraz, wspomniany powyżej, zeszyt, w którym będą notowane wyniki (dane) z przeprowadzonych eksperymentów, oraz 

dokonywane obliczenia, „na brudno”, związane z opracowaniem ćwiczeń.  

10. Przedstawienie przez studenta opracowania opartego na innych wynikach aniżeli własne, pociąga za sobą sankcje dyscyplinarne – 

zawieszenie wykonywania ćwiczeń z chemii fizycznej aż do decyzji Dziekana. 

11. Warunkiem zaliczenia opracowania ćwiczenia jest umiejętność wyjaśnienia przez studenta zagadnień (sposób obliczenia, 

stosowane jednostki wielkości fizykochemicznych, interpretacja przedstawionych wykresów itp.) w nim uwzględnionych. 

12. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, gdy student nie zdąży opracować ćwiczenia w czasie przeznaczonym na zajęcia, ma 

obowiązek przedstawić otrzymane dane do zatwierdzenia przez asystenta. Wtedy opracowanie wyników, wraz z danymi potwierdzonymi przez 

asystenta, należy przedłożyć do zaliczenia podczas ćwiczeń laboratoryjnych w następnym tygodniu. 

13. W uzasadnionych przypadkach (np. choroby poświadczonej  zwolnieniem lekarskim) student ma prawo do zaliczenia ćwiczenia poprzez 

zdanie tylko kolokwium. 

14. Zabrania się przenoszenia sprzętu i odczynników od stanowiska jednego ćwiczenia do stanowiska innego. Niedopuszczalne jest wynoszenie 

sprzętu i odczynników poza obręb pracowni. 



15. O wszystkich zauważonych brakach w sprzęcie i odczynnikach należy poinformować asystenta prowadzącego ćwiczenia. 

16. Ze względu na wysokie ceny szkła i sprzętu laboratoryjnego, studenci proszeni są o szczególną ostrożność i uwagę podczas wykonywania 

doświadczeń. 

17. W pracowni chemii fizycznej studenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP obowiązujących ogólnie  

w laboratoriach chemicznych i regulaminu BHP obowiązującego w Pracowni Chemii Fizycznej. 

18. Studenci mają obowiązek zapoznania się z kartami chemikaliów, stosowanymi w pracowni Chemii Fizycznej.  

19. W czasie zajęć każdy student ma obowiązek dbać o porządek na swoim stanowisku pracy. 

20. Po zakończeniu ćwiczeń, biurety powinny być przemyte i napełnione wodą destylowaną. 

21. Zaleca się właściwe używanie wody destylowanej – niedopuszczalne jest marnotrawienie wody oraz innych odczynników chemicznych, jak 

również zanieczyszczanie ich innymi substancjami. Sprzęt szklany należy w pierwszej kolejności myć i płukać w wodzie wodociągowej,  

a dopiero następnie opłukać wodą destylowaną. 

22.  Na terenie Zakładu Chemii Fizycznej zabronione jest palenie papierosów oraz przebywanie w innych pomieszczeniach Zakładu niż 

sala ćwiczeń. 

23. Na pracowni obowiązuje noszenie miękkiego obuwia i fartucha laboratoryjnego. 

24. W czasie trwania ćwiczeń studenci zobowiązani są do wyłączenia telefonów komórkowych. 

25. Student we własnym zakresie zobowiązany jest zabezpieczyć następujące materiały, niezbędne do ćwiczeń: 

        biały fartuch laboratoryjny, obuwie ochronne, skrypt z chemii fizycznej, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, cienki zeszyt  

        w kratkę, linijka, krzywiki, długopis/pióro, ołówek, gumka, skoroszyt lub teczka, kalkulator. 

26. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, decyduje Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej. 

Lublin, 01.10. 2018. 


