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Uwagi ogólne 

Ćwiczenia przy komputerze prowadzone są w wymiarze 25 godzin w semestrze w Studenckim 

Laboratorium Komputerowym przy Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej i Biofizyki. Obecność na 

ćwiczeniach jest obowiązkowa.1 Nieusprawiedliwione opuszczenie trzech lub więcej zajęć skutkuje 

niezaliczeniem przedmiotu (można się ubiegać o warunkowe dopuszczenie do sesji i zdawanie warunku 

w sesji poprawkowej).  

Nieobecność z powodu choroby należy usprawiedliwić przedstawiając oryginał zwolnienia 

lekarskiego w ciągu tygodnia od daty zakończenia zwolnienia i odrobić w sposób uzgodniony z osobą 

prowadzącą zajęcia.2 Niedotrzymanie terminu będzie traktowane jako brak usprawiedliwienia. 

Dopuszczalne jest jednokrotne spóźnienie lub wyjście wcześniej (do 30 minut) w ciągu semestru bez 

konieczności odrabiania. 

Opiekun roku będzie informowany o nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie w przypadku braku 

informacji o przyczynie nieobecności. W uzasadnionych przypadkach (sytuacje związane z pandemią) 

dopuszcza się, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie rozporządzeniami władz uczelni, inny tryb pracy 

rozpatrywany indywidualnie. 

W przypadku odwołania zajęć odrobienie ich nastąpi w formach i  terminach uzgodnionych z osobą 

prowadzącą zajęcia.3  

Warunki uzyskania zaliczenia 

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. Należy przedstawić 11 plików z poprawnie wykonanymi 

zadaniami (w tym kolokwia), zarchiwizowane dokumenty wykonane na zajęciach oraz podejść do 3 

kolokwiów i zaliczyć dwa kolokwia na poziomie co najmniej 60% (zaliczenie bez oceny). W przypadku 

nieobecności należy dodatkowo zdać kolokwium zaliczeniowe. 

Kolokwia obejmują opracowanie elektronicznego dokumentu tekstowego, rozwiązanie zadania 

rachunkowego w arkuszu kalkulacyjnym oraz graficzne przedstawienie wyników, również w postaci 

dokumentu elektronicznego. 

Zaliczenie technologii informacyjnej na innej uczelni /innym kierunku 

Należy złożyć wniosek o przeniesienie dotychczasowych osiągnięć studenta do koordynatora przedmiotu 

prof. dr. hab. Witolda Musiała. Złożenie wniosku NIE ZWALNIA z obowiązku uczęszczania na 

ćwiczenia do czasu rozpatrzenia podania. 

 

Uwagi końcowe 

Studenci zobowiązani są zapoznać się z regulaminem BHP Studenckiego Laboratorium Komputerowego 

Obowiązuje korespondencja mejlowa wysyłana z aktualnie obowiązującej domeny (do X 2021 r.: 

student.umed.wroc.pl). 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia regulaminu studiów 

Uniwersytetu Medycznego na rok 2021/22.  

 

 
1 Regulamin Studiów 2021/22, B § 13 p.3 
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