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STUDIA LICENCJACKIE W SYSTEMIE DZIENNYM I WIECZOROWYM
Zaliczenie ćwiczeń z Mikrobiologii
1. Na początku każdego ćwiczenia (również na pierwszym) odbywa się pisemny sprawdzian
wiadomości trwający 10 minut. Należy udzielić wyczerpującej odpowiedzi na trzy
pytania. Za zaliczenie sprawdzianu uzyskuje się 1 pkt. Niezaliczenie - 0 pkt. Za
sprawdziany można otrzymać 10 punktów.
2. Podstawę do przygotowania się do pisemnych sprawdzianów jest skrypt pt. „Ćwiczenia z
mikrobiologii dla studentów kosmetologii” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Eligii M.
Szewczyk. Skrypt dostępny jest na stronie Biblioteki UM w Łodzi.
3. Na każdym ćwiczeniu oceniane są także umiejętności praktyczne studenta (U). Ten efekt
kształcenia oceniany jest w skali od 7 do 10 punktów. Uzyskanie 7 punktów U oznacza
osiągniecie efektu dydaktycznego w stopniu dostatecznym.
4. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W ciągu cyklu ćwiczeń student może
niezależnie od przyczyny opuścić tylko 2 ćwiczenia. Nieobecność usprawiedliwiona
powoduje utratę możliwych do zdobycia punktów. W przypadku każdej nieobecności
nieusprawiedliwionej studentowi odlicza się 1 punkt od ogólnej liczby zdobytych
punktów. Wobec braku możliwości odrabiania ćwiczeń straty punktów są nieodwracalne.
5. Ćwiczenia kończy kolokwium zaliczeniowe, które swoim zakresem obejmuje materiał
ćwiczeniowy. Zdanie tego kolokwium jest warunkiem zaliczenia ćwiczeń.
6. Studenci, którzy uzyskali z kartkówek co najmniej 7 punktów (70% możliwych do
uzyskania punktów) będą zwolnieni z kolokwium zaliczeniowego.
7. Zaliczenie odbędzie się w uzgodnionym terminie semestru letniego.
Zaliczenie seminariów z Mikrobiologii
1. Obecność na wszystkich seminariach jest obowiązkowa.
2. W ciągu trwania cyklu seminariów każdy student ma obowiązek przygotować i wygłosić
referat dotyczący wyznaczonych tematów.
3. Student, który wybrał określony temat, zgłasza ten fakt asystentowi prowadzącemu dane
seminarium i uzgadnia z nim ramy i formę prezentacji.
4. Każde seminarium może kończyć się kartkówką obejmującą zagadnienia omawiane na
seminarium. Niezaliczenie kartkówki jest równoważne z niezaliczeniem seminarium.
5. Nieobecność na seminarium cząstkowym, bądź niezaliczenie seminarium powoduje, że
student musi zaliczyć pisemny sprawdzian wiadomości z tematu omawianego na
zajęciach.
6. Zajęcia kończą się kolokwium pisemnym, z którego zwolnieni są studenci, którzy
przygotowali referat i przedstawili go na zajęciach oraz byli obecni na wszystkich
spotkaniach seminaryjnych.
Zaliczenie przedmiotu Mikrobiologia
Zaliczenie przedmiotu odbywa się w oparciu o:
1. zaliczenie ćwiczeń
2. uzyskanie 7 punktów za umiejętności praktyczne.
3. zaliczenie seminariów
4. zdanie egzaminu testowego obejmującego pełen materiał wykładowy ( 80-100 pkt).

