REGULAMIN ĆWICZEŃ Z BOTANIKI SYSTEMATYCZNEJ dla studentów BIOLOGII
(na podstawie §5 p. 3 i §12 p. 2 Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich UJ)

§1. Czas trwania
Jednostka ćwiczeniowa trwa 3 godziny lekcyjne (2 h 15 min).

§2. Przebieg zajęć
Zajęcia odbywają się w blokach tematycznych. Student/studentka zobowiązany/a jest do:
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
- merytorycznego przygotowania się do kaŜdych ćwiczeń,
- prowadzenia zeszytu. Zeszyt ma być gładki. NaleŜy w nim wykonywać ołówkiem rysunki.
Rysunki mają być opisane i podpisane.

§3. Grupy ćwiczeniowe
KaŜdy studiujący ma obowiązek uczęszczać do przypisanej mu grupy ćwiczeniowej. Jedynie w
wyjątkowych przypadkach istnieje moŜliwość odbycia ćwiczeń z danego bloku z inną grupą
ćwiczeniową, naleŜy jednak to wcześniej uzgodnić z Prowadzącym grupę, w której zamierza się
odrobić zajęcia. W przypadku większej liczby chętnych do odrabiania Prowadzący nie ma obowiązku
przyjąć wszystkich, a jedynie taką liczbę zgłaszających się, jaka umoŜliwi przeprowadzenie ćwiczeń
zgodnie z zasadami dydaktyki i przepisami BHP.

§4. Obecność na zajęciach
Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną przez lekarza w ksiąŜeczce zdrowia studenta (lub na
stosownych drukach wydanych przez szpital, pogotowie ratunkowe itp.) nieobecność na ćwiczeniach
(nie usprawiedliwiają nieobecności: kolejne podejścia do matury, kolokwia z innych przedmiotów,
zawody sportowe itp.). Materiał z ćwiczeń, na których się było nieobecnym, naleŜy jednak nadrobić we
własnym zakresie. W przypadku opuszczenia większej liczby zajęć niŜ 2 w ciągu całego semestru,
nie otrzymuje się zaliczenia. W takim przypadku naleŜy zwrócić się do Pani Prodziekan do spraw
studenckich z pisemną prośbą o wyraŜenie zgody na powtarzanie całego kursu w następnym roku
akademickim. Ze względu na laboratoryjny charakter ćwiczeń nie jest moŜliwe odrabianie zajęć w
innym trybie (np. eksternistycznie).

§5. Sprawdzanie stopnia przyswojenia materiału
Stopień przyswojenia materiału jest sprawdzany pisemnie i ustnie. W części obejmującej rośliny
niŜsze są 2 kolokwia, które muszą zostać zaliczone na ocenę co najmniej dostateczną. W części
obejmującej rośliny wyŜsze na kaŜdych ćwiczeniach odbywa się krótkie kolokwium. Kolokwia te są
punktowane. Z kaŜdego kolokwium moŜna maksymalnie otrzymać 10 punktów. Kolokwiów
zaliczonych na pozytywną ocenę nie moŜna ponownie zaliczać, by uzyskać wyŜszą ocenę.
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KaŜde kolokwium jest do wglądu u Prowadzącego, który je przygotował i ocenił.

§6. Zaliczenie
Końcowa ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną 2 ocen: uzyskanej z roślin niŜszych i z roślin
wyŜszych, przy czym kaŜda z tych ocen musi być co najmniej równa 3,0.
Ocenę z roślin wyŜszych otrzymują osoby, które zgromadziły łącznie minimum 50% punktów
moŜliwych do zdobycia z kolokwiów. Osoby nieobecne na jakimkolwiek kolokwium z roślin wyŜszych
będą mogły napisać to zaległe kolokwium po zakończeniu wszystkich bloków ćwiczeniowych (zostanie
ustalony jeden termin dla wszystkich bloków, o czym z naleŜnym wyprzedzeniem zostanie
poinformowany starosta roku).
W przypadku zgromadzenia mniejszej niŜ 50% liczby punktów – patrz §6a.

§6a.
Osoby, które z kolokwiów otrzymają łącznie mniej niŜ 50% punktów, muszą napisać kolokwium
zaliczeniowe z wszystkich kolokwiów, z których otrzymały mniej niŜ 50% punktów (czyli nie zaliczyły).
W okresie przedsesyjnym odbędzie się tylko jedno kolokwium zaliczeniowe (termin zostanie podany
Staroście Roku).
Jeśli z jakichś powodów termin ten nie odpowiada, to starosta/starościna roku lub jedna z
zainteresowanych osób musi uzgodnić nowy jeden dogodny termin dla WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH studentów, musi ustalić, czy w tym nowym terminie jest wolna odpowiednio
duŜa sala oraz musi uzgodnić ten nowy termin takŜe z Koordynatorem Kursu.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na tym kolokwium – patrz §6b.
W przypadku niezaliczenia tego kolokwium lub nieobecności nieusprawiedliwionej – patrz §6c.

§6b.
Jedynie w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium zaliczeniowym – nieobecność
usprawiedliwiona przez lekarza w ksiąŜeczce zdrowia lub na stosownych drukach wydanych przez
szpital, pogotowie ratunkowe itp. – moŜna indywidualnie zgłosić się do Prowadzących niezaliczone
bloki tematyczne w celu ponownego napisania niezdanego kolokwium/niezdanych kolokwiów.

§6c.
W przypadku niezaliczenia kolokwium zaliczeniowego (punktacja poniŜej 50%) lub
nieusprawiedliwionej nieobecności na kolokwium zaliczeniowym student/studentka nie zostanie
dopuszczony/a do I terminu egzaminu z Botaniki Systematycznej i termin ten przepada. Powtórne
kolokwium zaliczeniowe odbędzie się w sesji poprawkowej (termin zostanie podany staroście roku). W
tym przypadku równieŜ będzie obowiązywało zaliczenie wszystkich niezdanych dotychczas
kolokwiów. Ponowny brak zaliczenia będzie skutkował wpisaniem do indeksu oceny niedostatecznej z
ćwiczeń, a tym samym niezaliczeniem całego kursu Botaniki systematycznej. W przypadku
nieobecności na tym kolokwium – patrz §6d.

§6d.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na tym kolokwium (zwolnienie lekarskie w ksiąŜeczce
zdrowia lub na stosownych drukach wystawionych przez szpital, pogotowie ratunkowe itp.) naleŜy
indywidualnie poprosić Prowadzących niezaliczone bloki tematyczne o wyznaczenie terminu/ów, w
którym/ych by moŜna było je zaliczyć. (Trzeba się liczyć z nieobecnością tych Osób ze względu na
okres urlopowy i uczestnictwo w odbywających się wtedy badaniach i zajęciach terenowych,
kongresach, zjazdach i konferencjach. W takim przypadku naleŜy zwrócić się do Pani Prodziekan do
spraw studenckich z pisemną prośbą o wyraŜenie zgody na zdawanie egzaminu w terminie
późniejszym niŜ egzamin poprawkowy.) W przypadku uzyskania 50% lub większej liczby punktów

zostanie wpisana do indeksu odpowiednia ocena pozytywna, w przypadku uzyskania mniejszej niŜ
50% liczby punktów - ocena niedostateczna.
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