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ĆWICZEŃ

§ 1.
Kurs obejmuje 14 jednostek ćwiczeniowych. Jednostka ćwiczeniowa trwa 3 godziny
lekcyjne (2 godziny 15 minut).
§ 2.
Zajęcia odbywają się w blokach tematycznych. W trakcie trwania kursu
realizowanych jest 6 bloków tematycznych.
Wykaz bloków tematycznych i prowadzących:
• sinice i glony (ćwiczenia 1-5) – dr Anna Drozdowicz
• pierwsze rośliny lądowe (ćwiczenia 6) – dr Sławomir Florjan
• wątrobowce i mchy (ćwiczenia 7, 8) – dr Joanna Zalewska-Gałosz
• widłakowe, skrzypowe, psylotowe i paprociowe (ćwiczenia 9, 10) – dr Agnieszka Nobis
• nagozaląŜkowe (ćwiczenia 11, 12) – dr Sławomir Florjan
• okrytozaląŜkowe (ćwiczenia 13, 14) – dr Agnieszka Nobis
§ 3.
Święto 1 listopada przypada w 2012 roku w czwartek.
Studenci grupy czwartkowej powinni zrealizować IV ćwiczenia w grupach:
wtorek - 30.10.2012, godz. 7:30 – 9:45 lub 12:15 – 14:30
lub
środa - 31.10.2012, godz. 10:15 – 12:30
Ze względu na warunki lokalowe nie jest moŜliwe połączenie dwóch pełnych grup w jednej
sali.
Grupa czwartkowa nie będzie miała zajęć 3 stycznia 2013 roku.
§ 4.
Kolokwia i zaliczenie ćwiczeń
Odbędzie się 8 kolokwiów.
Maksymalnie moŜna uzyskać 10 punktów za jedno kolokwium. Do zdobycia jest więc łącznie
80 punktów. KaŜde kolokwium musi być zaliczone na minimum 5 punktów, zatem aby
zaliczyć ćwiczenia naleŜy zgromadzić minimum 50% punktów, czyli 40 punktów.
Kolokwia zaliczone za pierwszym razem, nie mogą być juŜ poprawiane na wyŜszą liczbę
punktów.
Skala ocen obowiązująca przy zaliczeniu ćwiczeń:
40 – 48 pkt ― dostateczny / 3,0
49 – 57 pkt ― plus dostateczny / 3,5
 58 – 65 pkt ― dobry / 4,0
 66 – 72 pkt ― plus dobry / 4,5
73 – 80 pkt ― bardzo dobry / 5,0
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Osoby nieobecne na kolokwium będą mogły napisać kolokwium po zakończeniu
wszystkich bloków ćwiczeniowych w terminie ustalonym przez Koordynatora.
Osoby, które po napisaniu kolokwiów po wszystkich blokach tematycznych, nie
otrzymają zaliczenia (zgromadzą mniej niŜ 50% punktów), będą zobowiązane do napisania
kolokwium zaliczeniowego.
Kolokwium zaliczeniowe obejmuje jedynie materiał z niezaliczonych bloków tematycznych
(tj. tych, z których Student otrzymał mniej niŜ 5 punktów).
Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się w ustalonym przez Koordynatora terminie.
Przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej odbędzie się tylko jedno kolokwium zaliczeniowe.
W przypadku braku zaliczenia kolokwium zaliczeniowego (tj. otrzymania łącznie
mniej niŜ 50% punktów), Student nie zostanie dopuszczony do I terminu egzaminu z Botaniki
Systematycznej.
Termin II kolokwium zaliczeniowego zostanie ustalony w zimowej sesji poprawkowej
w dniach od 16 do 22 lutego 2013 r. Ponowny brak zaliczenia ćwiczeń będzie skutkował
brakiem zaliczenia całego kursu Botaniki Systematycznej.
§ 4.
Uczestnictwo w zajęciach
Student zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach, do merytorycznego
przygotowania się do kaŜdych ćwiczeń oraz do prowadzenia zeszytu, w którym wykonywać
będzie ołówkiem schematyczne rysunki z opisem preparatów i okazów.
Dopuszcza się tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach.
W razie nieobecności na zajęciach z powodu choroby, naleŜy na kolejnych zajęciach
przedstawić zwolnienie lekarskie (w ksiąŜeczce zdrowia lub na stosownych drukach). Trzeba
teŜ we własnym zakresie nadrobić przerobiony materiał (zgodnie z programem ćwiczeń).
W przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia więcej niŜ jednych zajęć,
Student nie otrzymuje zaliczenia.
KaŜdy Studiujący ma obowiązek uczęszczać do przypisanej mu grupy ćwiczeniowej.
Jedynie w wyjątkowych przypadkach istnieje moŜliwość odbycia ćwiczeń z inną grupą
ćwiczeniową. Udział w zajęciach z inną grupą powinien być bezwzględnie uzgadniany z
Prowadzącym ćwiczenia, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Koordynatorem ćwiczeń z zakresu Botaniki Systematycznej jest dr Anna Drozdowicz
anna.drozdowicz@uj.edu.pl
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