Regulamin Zajęć Dydaktycznych
Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej
Katedry Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Część wspólna dla wszystkich studentów Wydziału Farmaceutycznego,
Oddziału Medycyny Laboratoryjnej oraz Oddziału Kosmetologii

I.

Część ogólna
1. Niniejszy regulamin zawiera szczegółowe uzupełnienia i pozostaje w zgodzie
z uchwałą nr 385/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 23
kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu studiów.
2. Kierownik Zakładu może w szczególnych przypadkach zezwolić na odstąpienie
od szczegółowych zasad regulaminu, jeśli pozostaje to w zgodzie z w/w
Uchwałą.

II.

Odrabianie ćwiczeń
1. Student jest zobowiązany odrabiać ćwiczenia w terminach wyznaczonych przez
Zakład.
2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student niezależnie od przyczyny
może opuścić liczbę ćwiczeń określoną w Zasadach Zaliczenia Przedmiotu
odrębnych dla danego kierunku i roku studiów.
3. Ze względu na charakter ćwiczeń (konieczność posługiwania się zawsze świeżo
przygotowanym żywym materiałem biologicznym) i organizację ćwiczeń
nie ma możliwości odrabiania opuszczonych ćwiczeń.
4. Do każdego ćwiczenia student zobowiązany jest przygotować się teoretycznie
w oparciu o źródła podane przez Zakład.
5. Każde ćwiczenie obejmuje sprawdzian wiadomości i część praktyczną.
6. Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie. Student, który spóźni się, traci prawo
pisania sprawdzianu.
7. Na ćwiczeniach obowiązuje Regulamin porządkowy, którego student musi
bezwzględnie przestrzegać.
8. Studentowi powierza się mienie Uczelni, o które jest zobowiązany dbać
i za które jest odpowiedzialny materialnie.

III.

Zaliczanie ćwiczeń
1. W Zakładzie stosowany jest system punktowy zaliczania przedmiotu, który
premiuje studentów obowiązkowych i uczących się systematycznie.
2. Na początku każdego ćwiczenia odbywa się sprawdzian obejmujący tematykę
bieżącego ćwiczenia lub ćwiczeń poprzednich. Za zaliczenie sprawdzianu
student otrzymuje odpowiednią liczbę punktów.
3. Ćwiczenia kończy kolokwium zaliczające. Zaliczenie tego kolokwium jest
warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
4. Szczegółowe Zasady Zaliczenia Przedmiotu są sformułowane odrębnie
dla każdego roku i kierunku studiów.

IV.

Zdawanie kolokwiów, zaliczeń i egzaminów
1. W ciągu semestru/roku odbywają się zaliczenia i kolokwia wyznaczone
rozkładem ćwiczeń ogłaszanym na początku zajęć. Ich terminy są uzgadniane
z Opiekunem Roku i nie mogą ulec zmianie.
2. Zaliczenia i kolokwia są przeprowadzane systemem testowym w sposób
określony w Zasadach Zaliczenia Przedmiotu dla studentów danego kierunku
lub roku.
3. Kolokwium poprawkowe może odbyć się tylko jeden raz, w terminie
uzgodnionym, jednak nie później (niezależnie od przyczyn) niż w ciągu 10 dni
od ogłoszenia wyników. Niezdanie kolokwium w tym terminie powoduje
określone w Zasadach Zaliczenia Przedmiotu konsekwencje.
4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu lub zaliczenia końcowego jest uzyskanie
zaliczenia ćwiczeń (odpowiedniej liczby punktów U).
5. Egzaminy i zaliczenia przeprowadzane są systemem testowym.
6. Studentowi przysługuje prawo 3-krotnego zdawania zaliczenia końcowego
lub egzaminu. Terminy są ustalane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
i podawane do wiadomości przez Starostów Roku. Niezgłoszenie
się w ustalonym terminie na egzamin/zaliczenie jest równoznaczne z utratą tego
terminu.
7. Jeśli powodem nieobecności jest poważna choroba lub inne ważne wypadki
losowe, bezpośrednio po wygaśnięciu zwolnienia student może wyjątkowo
ubiegać się o wyznaczenie nowego terminu egzaminu bądź zaliczenia
końcowego. Egzaminator podejmuje decyzję w tej sprawie i ustala termin tego
zaliczenia lub egzaminu.
8. Student powtarzający rok musi uzyskać zaliczenia określone w odpowiednich
dla danego kierunku i roku studiów Zasadach Zaliczenia Przedmiotu. Musi
też zdać egzamin końcowy w terminie przewidzianym dla studentów
zaliczających ten przedmiot po raz pierwszy.

