
REGULAMIN ZAJĘĆ 
 

 1. Liczba zajęć dydaktycznych z przedmiotu Fotobiologia skóry dla studentów I roku 

studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Kosmetologia, realizowanego  

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

w przeliczeniu na 1 studenta wynosi 30 godzin, w tym:  

      20  godz. ćwiczeń  oraz  10 godz. wykładów  

Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.  

Przedmiot zakończony jest zaliczeniem bez oceny. 

 

2. Wykłady trwają od 10 listopada do 8 grudnia 2016 r.: 

 

10.11.2016 r. (czwartek)    10.00 - 11.30     sala nr 9, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 

17.11.2016 r. (czwartek)    8.15 - 9.45         sala nr 9, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 

24.11.2016 r. (czwartek)    8.15 - 9.45         sala nr 7, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 

01.12.2016 r. (czwartek)    10.00 - 11.30     sala nr 30, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 

08.12.2016 r. (czwartek)    10.00 - 11.30     sala nr 9, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 

 

3. Ćwiczenia trwają od  25 listopada 2016 r. do 26 stycznia 2017 r. w sali 1041 Katedry  

Patobiochemii i Chemii Klinicznej 

             

piątek               grupa A    9.00 - 12.00               (25.11.2016 r. - 13.01.2017 r.) 

czwartek          grupa B     8.30 - 11.30               (15.12.2016 r. - 26.01.2017 r.) 

czwartek          grupa C     11.45 - 14.45             (15.12.2016 r. - 26.01.2017 r.) 

 

4. Warunki zaliczenia przedmiotu: 

 udział we wszystkich ćwiczeniach przewidzianych planem nauczania, 

 napisanie kolokwium testowego na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych 

przewidzianych w planie, 

 napisanie pracy tematycznej, zaprezentowanie jej na ćwiczeniach oraz oddanie 

asystentowi prowadzącemu zajęcia w terminie do dnia 26 stycznia 2017 r.; 

 

5. Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych: 

 termin odrabiania zajęć należy uzgodnić z asystentem prowadzącym ćwiczenia 

(maksymalnie jedno ćwiczenie), 

 studenci, którzy nie odrobili nieobecności i/lub nie napisali pracy tematycznej, 

zobowiązani są do pisemnego zaliczenia całości materiału ćwiczeniowego w ramach 

kolokwium zaliczeniowego, 

 studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia ćwiczeń, powinni odrobić zaległości i uzyskać 

zaliczenie przedmiotu, w myśl regulaminu studiów; 

 

6. Forma kolokwium zaliczeniowego: 

 pisemny test otwarty obejmujący pełen zakres tematów przedmiotu: wykładów, 

ćwiczeń i materiałów pomocniczych. 


