ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTU MIKROBIOLOGIA
Dla studentów II roku FARMACJI

Przedstawione Zasady Zaliczania Przedmiotów są uzupełnieniem Regulaminu
Zajęć Dydaktycznych Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej.
Zaliczenie semestru III
1. Na zakończenie wykładów w semestrze zimowym odbędzie się testowe kolokwium
zaliczające z bakteriologii (z materiału wykładowego)
2. Będą trzy terminy kolokwium, którego zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń w
semestrze letnim.
Zaliczenie ćwiczeń z mikrobiologii (IV semestr)

1. Szczegółowy rozkład ćwiczeń znajduje się na tablicach w holu i sali ćwiczeń. Tematy ćwiczeń
odpowiadają tytułom rozdziałów w skrypcie „Mikrobiologia”. Na początku każdego rozdziału
podany jest zakres materiału, który należy przygotować na poszczególne ćwiczenia.
2. Na początku każdego ćwiczenia odbywa się pisemny sprawdzian wiadomości, trwający 10 minut.
Należy udzielić wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie pytania. Za zaliczenie sprawdzianu
uzyskuje się 1 pkt. Niezaliczenie - 0 pkt.
3. W ciągu semestru student może, niezależnie od przyczyny, opuścić tylko 3 ćwiczenia.
Nieobecność na ćwiczeniach powoduje utratę punktu za sprawdzian. Wobec braku możliwości
odrabiania ćwiczeń strata ta jest nieodwracalna. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniu
odlicza się dwa punkty od sumy punktów uzyskanych z kartkówek.
4. Na każdym ćwiczeniu oceniana jest aktywność studenta. Za aktywny, prowadzący do zdobycia
umiejętności udział w praktycznej części ćwiczenia student otrzymuje 1 pkt U. Dla zaliczenia
ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu trzeba zgromadzić przynajmniej 12 punktów. Wszystkie
uzyskane punkty U (max.17) będą doliczone do wyniku egzaminu testowego we wszystkich
terminach.
5. Ćwiczenia kończy kolokwium zaliczające, które swoim zakresem obejmuje materiał ćwiczeniowy.
Zaliczenie tego kolokwium jest warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
6. Studenci, którzy uzyskali za sprawdziany (kartkówki) 12 pkt. (70% możliwych do uzyskania
punktów) są zwolnieni z tego kolokwium.
7. W trakcie ćwiczeń odbędzie się kolokwium z mikrobiologii szczegółowej. Student, który otrzyma
pozytywną ocenę z tego kolokwium, będzie zwolniony z wchodzącego w jego zakres materiału na
egzaminie. Kolokwium odbywa się w dwóch terminach.
W każdym terminie egzaminu testowego studenci otrzymają wysoką premię za zaliczenie kolokwium z
mikrobiologii szczegółowej.
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W ten sposób student przystępujący do egzaminu może wzbogacić swoje konto o 12 punktów.
Liczba punktów możliwych do uzyskania z samego egzaminu to zazwyczaj 120-140 punktów.
Zaliczenie przedmiotu: mikrobiologia
Zaliczenie przedmiotu odbywa się w oparciu o:
1. Zaliczenie kolokwium wykładowego w semestrze III
2. Zaliczenie ćwiczeń (zaliczone kolokwium+12 U)
3. Zdanie egzaminu testowego (jego zakres obejmuje wykłady z mikrobiologii z semestru zimowego
i letniego oraz materiały ćwiczeniowe)

