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1. Obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa (zgodnie z §13 pkt.3 Regulaminu Studiów UMW) 

2. Usprawiedliwienia i odrabianie nieobecności 

a) Każda nieobecność musi zostać usprawiedliwiona niezwłocznie po ustaniu nieobecności (najpóźniej na 

kolejnych zajęciach z przedmiotu, na których student jest obecny); dokumenty dostarczane w późniejszym 

terminie nie będą honorowane. Oryginał (do wglądu) i kopie zwolnienia lekarskiego student przekazuje 

prowadzącemu zajęcia. Usprawiedliwiona nieobecność studenta musi zostać odrobiona.  

b) Odrabianie nieobecności na zajęciach odbywa się poprzez przygotowanie pisemnego referatu na temat 

i w terminie określonym przez prowadzącego. 

c) W przypadku nieobecności studentów z powodu dni/godzin rektorskich/dziekańskich na wniosek studentów 

zajęcia zostaną odrobione w innym terminie (ustalonym z prowadzącym) lub studenci wykonają 

dodatkową, indywidualną pracę z tematyki obowiązującej na opuszczonych zajęciach w ramach 

samokształcenia. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć studenci są zobowiązani zapoznać się z zasadami higieny i bezpieczeństwa pracy 

obowiązującymi na UMW. 

4. W czasie zajęć nie wolno używać żadnych urządzeń elektronicznych bez zgody prowadzącego (telefonów 

komórkowych, notebooków, sprzętu audio itp.). Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne 

zniszczenie urządzeń należących do studenta. 

5. Wykonywanie zdjęć, nagrywanie dźwięku i/lub filmowanie w trakcie zajęć dydaktycznych (również na 

egzaminie) bez zgody prowadzącego jest zakazane pod rygorem konfiskaty urządzeń oraz konsekwencji 

prawnych. 

6. Zaliczenie przedmiotu 

a) Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

zaliczeniowego. 

b) Kolokwium zaliczeniowe obejmuje cały materiał omawiany na wykładach i przeprowadzany jest w formie 

pisemnej, w postaci testu jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia jest wymagane uzyskanie 61% 

poprawnych odpowiedzi. 

c) Korzystanie z niedozwolonej pomocy w trakcie kolokwium skutkuje oceną niedostateczną (zgodnie 

z §33 pkt 3 Regulaminu Studiów UMW). 

d) Wyniki z kolokwium są wywieszane na tablicy ogłoszeń w ciągu 5 dni roboczych. Mogą dodatkowo 

zostać przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez starostę roku. 

e) Student ma prawo wglądu do pracy w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników, po wcześniejszym 

ustaleniu terminu z koordynatorem przedmiotu. 

f) W przypadku uzyskania oceny negatywnej lub nieobecności na kolokwium należy zaliczyć materiał 

w ciągu dwóch tygodni w czasie wyznaczonych godzin konsultacyjnych lub w terminie ustalonym 

wspólnie z nauczycielem.  

g) W przypadku uzyskania oceny negatywnej lub nieobecności na I terminie poprawkowym należy zaliczyć 

materiał w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem.  

h) Niezaliczenie kolokwium w II terminie poprawkowym skutkuje niezaliczeniem przedmiotu. 

i) Nie ma możliwości zwolnienia z zaliczenia końcowego. 

7. Godziny konsultacji 

a) Konsultacje odbywają się w sali seminaryjnej Katedry Analityki Medycznej. Termin zostanie ustalony na 

pierwszych zajęciach z przedmiotu. 

 

 


