Regulamin ćwiczeń z biologii i biologii medycznej w Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

§1. Przed rozpoczęciem każdego bloku ćwiczeń student ma obowiązek zapoznania się z materiałami
edukacyjnymi dotyczącymi zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 zamieszczonymi na stronie
głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w zakładce „Zalecenia dotyczące prowadzenia
zajęć na UMW”.
§2. 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 ma p/zapalnych.
§3. Studenci odbywający zajęcia praktyczne mają obowiązek noszenia medycznej maski
chirurgicznej lub przyłbicy oraz jednorazowych rękawic.
§4. Warunkiem zaliczenia całości ćwiczeń jest zdanie wszystkich kolokwiów oraz zaliczenie
wymaganych tematów (§11).
§5. Terminy kolokwiów są stałe i nie mogą być zmieniane. Kolokwia odbywają się w stałych grupach
ćwiczeniowych.
§6. Kolokwia zdaje się w ustalonej kolejności u opiekuna grupy, maksymalnie 2 terminy.
Niezaliczone w tych terminach kolokwium może być zdawane na zajęciach uzupełniających i
odróbkowych. Po wyczerpaniu tych terminów przysługuje tylko możliwość zaliczenia materiału
zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Medycznego (zdawanie całości materiału danego
przedmiotu jednorazowo).
§7. Informacja o wynikach kolokwiów powinna być wywieszona na tablicy ogłoszeń lub przesłana
na studencki adres mailowy w ciągu 6 dni roboczych.
§8. Uczestnictwo studenta w ćwiczeniach jest obowiązkowe. Nieobecność na zajęciach, z
zastrzeżeniem ust. 6 i 7 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wymaga
usprawiedliwienia i odrobienia zajęć, w uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia, niezwłocznie po
ustaniu przyczyny nieobecności. Nieobecność na ćwiczeniach usprawiedliwiają zwolnienia lekarskie
oraz ważne przyczyny losowe (po akceptacji prowadzącego grupę). Nieusprawiedliwiona
nieobecność na kolokwium oznacza brak zaliczenia w aktualnym terminie.
§9. Odrabianie zajęć jest możliwe w trakcie trwania ćwiczeń w zależności od możliwości
technicznych oraz po uzgodnieniu i akceptacji prowadzącego oraz na zajęciach uzupełniających i
odróbkowych. Jednorazowo można odrobić tylko jeden temat zajęć. Poza planowanymi terminami
zajęć z danego tematu, możliwe jest odrabianie nie więcej niż jednego tematu.
§10. Studenci zamierzający przystąpić do zajęć praktycznych powinni posiadać wiedzę niezbędną do
zrozumienia treści przedstawianych na zajęciach. Wiedzę tę można osiągnąć poprzez korzystanie z
podręczników, wydawnictw fachowych oraz innych pomocy naukowo-dydaktycznych, będzie ona
weryfikowana przez prowadzących podczas zajęć. Brak przygotowania teoretycznego do zajęć
praktycznych może prowadzić do odmowy dopuszczenia nieprzygotowanego studenta do odbycia
ćwiczeń (ze skutkami jak w §8, §9, §11, §12).
§11. Warunkiem przystąpienia do ćwiczeń oraz ich zaliczenia jest znajomość tematów obejmujących
obserwacje materiału biologicznego i odbywa się na podstawie weryfikacji wiedzy z bieżącego
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tematu oraz prawidłowo sporządzonych i opisanych rysunków – ołówkiem na papierze białym i
gładkim (zeszyt bez linii, kratek i innych nadruków).
§12. Brak zaliczenia tematu ćwiczeń powoduje konieczność odrabiania zajęć na warunkach w §9.
§13. Zaliczenie ćwiczeń przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej jest warunkiem przystąpienia do
egzaminu.
§14. Kwestie nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z
obowiązującym Regulaminem studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
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