
REGULAMIN ZAJĘĆ 
 

 1. Liczba zajęć dydaktycznych z przedmiotu Chemia kliniczna dla studentów III i IV roku 

studiów stacjonarnych jednolitych na kierunku Analityka medyczna, realizowanego  

w Katedrze Patobiochemii i Chemii Klinicznej w roku akademickim 2016/2017 w przeliczeniu 

na 1 studenta wynosi:  

 semestr V      30  godz. ćwiczeń  +  20 godz. wykładów  

 semestr VI    30  godz. ćwiczeń  +  20 godz.  wykładów 

 semestr VII   45  godz. ćwiczeń  +  20 godz. wykładów 

Zajęcia obejmują wykłady, ćwiczenia praktyczne i ćwiczenia teoretyczne (kolokwia  

i repetytoria). Przedmiot zakończony jest egzaminem. 

 

2. Wykłady trwają od 3 października 2016 r. do 5 lutego 2017 r.: 

semestr V      poniedziałek         1100   –   1200         

semestr VII   czwartek               1015   –   1145         

 

3. Ćwiczenia trwają od  3 października 2016 do 5 lutego 2017 r. w sali 1036 i 1041 Katedry 

Patobiochemii i Chemii Klinicznej, zgodnie z planem podanym przez Dziekanat Wydziału 

Farmaceutycznego. 

 

4. Warunki zaliczenia przedmiotu: 

 student zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie ćwiczenia, 

 warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń 

praktycznych obejmujących zagadnienia wymagane do kolokwium; 

Do uzyskania zaliczenia każdego semestru należy: 

 zaliczyć wszystkie ćwiczenia praktyczne obowiązujące w danym semestrze, 

 zaliczyć wszystkie ćwiczenia teoretyczne obowiązujące w danym semestrze; 

Ćwiczenia praktyczne zostaną zaliczone po: 

 uzyskaniu pozytywnej oceny z części teoretycznej ćwiczenia, 

 praktycznym wykonaniu ćwiczenia i przedstawieniu wyników opracowanych w 

zeszycie przedmiotowym lub na kartach stanowiących po spięciu całość; 

Ćwiczenia teoretyczne zostaną zaliczone po: 

 uzyskaniu pozytywnej oceny. 

  

5. Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych: 

 w przypadku nieobecności lub niezaliczenia ćwiczenia w terminie przeznaczonym na 

jego uzyskanie powstałe zaległości można odrobić w terminie dodatkowym, po 

uzgodnieniu z asystentem prowadzącym (maksymalnie dwa ćwiczenia),  

 asystent prowadzący może zgodzić się na odrobienie zajęć w terminie dodatkowym, 

poza planem ćwiczeń; 

 studenci nieobecni na więcej niż dwóch planowanych zajęciach zobowiązani są do 

pisemnego zaliczenia całości materiału ćwiczeniowego w danym semestrze na 

kolokwium zaliczeniowym.  

Forma kolokwium zaliczeniowego: 

 pisemny test otwarty obejmujący pełen zakres tematów przedmiotu: wykładów, 

ćwiczeń i materiałów pomocniczych. 

 

6.   Nieobecność na 4 lub więcej planowanych zajęciach kwalifikuje do niezaliczenia 

semestru. 



Ostateczne uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń musi zakończyć się w terminie zgodnym z wykazem  

z Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego. 

Student, który nie zaliczył ćwiczeń w w/w terminie nie uzyska zaliczenia z przedmiotu. 

 

7.  Zaliczenie semestru V uzyskuje się bez oceny, po ich zaliczeniu przez asystenta 

prowadzącego ćwiczenia. Zaliczenie ćwiczeń z semestru VI uzyskuje się na ocenę (średnia  

z wszystkich ocen uzyskanych na ćwiczeniach laboratoryjnych, sprawdzianach, kolokwiach). 

Zaliczenie ćwiczeń z semestru VII uzyskuje się bez oceny po ich zaliczeniu przez asystenta 

prowadzącego ćwiczenia. 

 

8.  Najlepsi studenci osiągający z całości zajęć kontrolowanych wynik 4,5, na podstawie opinii 

zespołu dydaktycznego i decyzji Kierownika Katedry mogą przystąpić do egzaminu  

z chwilą zaliczenia zajęć kontrolowanych.  
 


