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Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej UM we Wrocławiu 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY 2022/2023 

dla Studentów Wydziału Farmaceutycznego 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WARUNKI UZYSKIWANIA ZALICZENIA  

 

 

1. Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się w wymiarze godzin przewidzianym programem 

studiów  i opisanym w sylabusie. 

2. Obecność Studentów na ćwiczeniach, zgodnie z przypisaniem do grupy, jest obowiązkowa. 

Usprawiedliwienie nieobecności Student powinien przedłożyć osobie prowadzącej ćwiczenia 

na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności. Zajęcia, na których student był 

nieobecny z powodów usprawiedliwionych, muszą być odrobione indywidualnie w formie 

i terminie ustalonym przez prowadzącego. W przypadku dni wolnych nieprzewidzianych 

w harmonogramie roku akademickiego dodatkowe zajęcia odróbkowe odbędą się 

w ustalonym terminie dla poszczególnych grup. 

3. Obecność na wykładach jest obowiązkowa. 

4. Prawo do odrabiania ćwiczeń mają Studenci, którzy: 

- byli obecni, lecz nie zaliczyli wykonywanego ćwiczenia, 

- z przyczyn usprawiedliwionych nie byli obecni na zajęciach, 

- mają do odrobienia maksymalnie 2 ćwiczenia.  

5. Do zajęć przystąpić mogę tylko te osoby, które są zdrowe, nie mają objawów sugerujących 

chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszność, 

zaburzenia węchu i smaku, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka, nie miały w ciągu 

ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2, nie przebywają we wspólnym 

mieszkaniu z osobą na kwarantannie lub izolacji  w warunkach domowych albo same nie są 

objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Nie stosują aktualnie z powodu 

gorączki i/lub infekcji leków przeciwgorączkowych i/lub p/zapalnych. 

6. Na ćwiczenia Student obowiązkowo przychodzi w fartuchu ochronnym i jest zaopatrzony 

w jednorazowe rękawiczki, jednorazowe medyczne maski chirurgiczne i przyłbicę oraz stosuje 

do aktualnych zaleceń dotyczących zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2. 

7. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest: 

- poprawne wykonanie wszystkich przewidzianych programem ćwiczeń, 
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- oddanie kompletnego sprzętu laboratoryjnego i pozostawienie porządku na miejscu pracy po 

każdym ćwiczeniu (w przypadku zawinionego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu studenci 

ponoszą koszty naprawy bądź zakupu), 

- aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych. 

- dostarczenie na danym ćwiczeniu uzupełnionych raportów z przeprowadzonych ćwiczeń 

udostępnionych do wydrukowania na stronie internetowej Katedry i Zakładu Biologii 

Molekularnej i Komórkowej w zakładce dydaktyka:  

https://farmacja.umw.edu.pl/biologia-molekularna-komorkowa-dydaktyka 

8. Warunki zaliczenia przedmiotu opisane są w sylabusie dla danego przedmiotu  

9. Wszystkie informacje dotyczące programu, organizacji i planu zajęć oraz trybu zaliczania 

przedmiotu Biologia Molekularna podawane są do wiadomości Studentów 

na tablicy informacyjnej Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz w stronie 

internetowej Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej w zakładce dydaktyka:  

https://farmacja.umw.edu.pl/biologia-molekularna-komorkowa-dydaktyka 

10.  Powyższe zapisy regulaminu wewnętrznego Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej 

i Komórkowej wynikają z uchwalonego przez Senat Uczelni „Regulaminu studiów 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”, który obowiązuje w roku akademickim 2022/2023. 

 

Wrocław, 1.10.2022 r.     Agnieszka Chwiłkowska 

   adiunkt dydaktyczny  
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