
 

 

 

 

 

1. Ćwiczenia odbywają się w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo dla 

studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego oraz 

dla studentów English Division Faculty of Medicine i Faculty of Dentistry.  

 

2. Ćwiczenia są zajęciami obowiązkowymi. Nieobecność nieusprawiedliwiona 

na danym ćwiczeniu powoduje niezaliczenie tego ćwiczenia.  

 

3. Ćwiczenia są zaliczane z oceną końcową, po zaliczeniu wszystkich 

obowiązujących ćwiczeń cząstkowych. 

 

4. W przypadku nieobecności, o przyczynie i czasie trwania nieobecności, student 

ma obowiązek powiadomić prowadzącego ćwiczenia wysyłając maila z adresu 

w domenie student.umw.edu.pl. (§ 13 pkt. 4 Regulaminu Studiów) 

 

5. Nieobecność studenta na ćwiczeniach wymaga usprawiedliwienia w formie 

pisemnej poprzez dostarczenie do prowadzącego zajęcia oryginału dokumentu 

będącego podstawą usprawiedliwienia nieobecności. (§ 13 pkt. 5 Regulaminu 

Studiów) 

 
6. Każdorazowa usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniu, wymaga 

odrobienia tego ćwiczenia niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności, 

zgodnie z § 13 pkt. 6 Regulaminu Studiów, z wyjątkiem nieobecności 

usprawiedliwionej wymienionej w § 13 pkt. 7 i 8. 

 

7. Ćwiczenia niezaliczone z powodu nieobecności usprawiedliwionej mogą być 
odrobione, w miarę możliwości, z inną grupą studencką. 
 

8. Ćwiczenia odwołane muszą być przeprowadzone w innym terminie. (§ 13 pkt. 9 

Regulaminu Studiów) 

 

9. Studenci wykonują ćwiczenia w dwuosobowych zespołach ćwiczeniowych 

(wyjątkowo w 3-osobowych) według harmonogramu semestralnego. Każdej  

dwuosobowej grupie asystent przydziela numer oznaczony cyfrą rzymską. 
Student odczytuje z rozkładu ćwiczeń kolejne numery i tematy ćwiczeń na cały 

semestr według przydzielonej grupy ćwiczeniowej. 

Nie jest możliwa zmiana kolejności wykonywania ćwiczeń. 
 

10. Studenci przygotowują się do ćwiczeń samodzielnie w domu do danego tematu 

z podręczników wymienionych szczegółowo przy temacie ćwiczeń. 
Przygotowanie do ćwiczeń sprawdza asystent w trakcie trwania zajęć. 
 

REGULAMIN ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI 



11. Początkowe 0,5 godziny jest przeznaczone na dokładne zapoznanie się z 

instrukcją. W tym czasie student może zgłaszać się do asystenta po wyjaśnienia 

i wskazówki.  

 

12. Wszelkie ćwiczenia związane z prądem elektrycznym mogą być uruchomione 

dopiero po sprawdzeniu układu przez asystenta. Przy łączeniu obwodów 

elektrycznych, według schematu, obwód musi być odłączony od źródła 

zasilania. 

 

13. Asystent zalicza poszczególne ćwiczenia na podstawie wykonanej części 

praktycznej, poprawnego pisemnego sprawozdania i pozytywnej oceny 

wymaganych wiadomości teoretycznych.  

 

14. Sprawozdanie z ćwiczeń studenci piszą na specjalnych formularzach, które 

dostają  każdorazowo do danego ćwiczenia. Sprawozdanie musi być wykonane 

starannie i czytelnie, a wykresy wykonane na papierze milimetrowym.  

 

15. Każdy zespół wspólnie wykonuje obliczenia do sprawozdania i oddaje jedno 

sprawozdanie. W razie potrzeby asystent  wydaje studentowi: kalkulator i inne 

pomoce. Po zakończeniu ćwiczenia należy je zwrócić. 
 

16. Po napisaniu sprawozdania student zgłasza się do asystenta po zaliczenie 

ćwiczenia. Sprawozdanie student oddaje po zakończeniu ćwiczeń lub na 

najbliższych zajęciach. Oddanie sprawozdania jest warunkiem zaliczenia 

ćwiczenia.  

 

17. Stół ćwiczeniowy student zostawia w idealnym porządku, tak jak go zastał 

na początku ćwiczenia. Wszelkie uszkodzenia czy braki należy natychmiast 

zgłaszać asystentowi znajdującemu się na pracowni. 

 

18. Studenci ubiegający się o przepisanie oceny z egzaminu z biofizyki zdanego w 

innej uczelni medycznej zobowiązani są do złożenia pisemnego podania do 

Kierownika Katedry wraz z kopią sylabusa z biofizyki obowiązującego na 

danej uczelni i kopią karty przebiegu studiów lub kopią odpowiednich stron 

indeksu (strona z nazwiskiem i zdjęciem studenta, strony z wpisem zaliczenia 

ćwiczeń z biofizyki i wpisem oceny z egzaminu z biofizyki). Termin składania 

podań mija z końcem drugiego tygodnia danego semestru. 
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