REGULAMIN KURSU MIKOLOGIA SYSTEMATYCZNA
dla studentów kierunku BIOLOGIA

Przebieg zajęć
Kurs obejmuje cykl pięciu wykładów oraz pięciu ćwiczeń.
Jednostka ćwiczeniowa trwa 3 godziny lekcyjne (2 h 15 min). Ćwiczenia odbywają
się wg programu dostępnego na stronie www.ib.uj.edu.pl (w zakładce „materiały
dydaktyczne dla studentów”).
Studenci zobowiązani są do:
-

zapoznania się z regulaminem kursu i bezwzględnego jego przestrzegania,

-

uczestniczenia we wszystkich ćwiczeniach,

-

punktualności na zajęciach,

-

wydrukowania oraz posiadania podczas zajęć programu ćwiczeń,

-

prowadzenia zeszytu/notatnika; naleŜy w nim wykonywać ołówkiem
schematyczne rysunki z opisem preparatów i okazów,

-

dbania o sprzęt (mikroskopy, lupy) oraz preparaty i okazy udostępniane na
zajęciach.

Grupy ćwiczeniowe i obecność na zajęciach
Studenci mają obowiązek uczęszczać do przypisanej im grupy ćwiczeniowej, zgodnie
z zapisem w systemie USOS. Jedynie w wyjątkowych przypadkach istnieje
moŜliwość odbycia zajęć z inną grupą ćwiczeniową, jednak bezwzględnie naleŜy to
wcześniej, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, uzgodnić (osobiście, emailowo lub telefonicznie) z koordynatorem kursu.
Ze względu na niewielką liczbę ćwiczeń, dopuszcza się jedynie nieobecność na
zajęciach usprawiedliwioną przez lekarza w ksiąŜeczce zdrowia studenta (lub na
stosownych drukach). JeŜeli jest to moŜliwe naleŜy odbyć ćwiczenia z inną grupą (po
konsultacji z koordynatorem kursu; patrz informacja powyŜej). W innym przypadku,
materiał z ćwiczeń, na których było się nieobecnym, naleŜy nadrobić we własnym
zakresie.
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W przypadku opuszczenia większej liczby zajęć niŜ dwa, student nie otrzymuje
zaliczenia.

Kolokwia i zaliczenie ćwiczeń
W cyklu ćwiczeń odbywają się dwa kolokwia, które muszą zostać zaliczone na ocenę
co najmniej dostateczną. Do zaliczenia kolokwium niezbędne jest uzyskanie
minimum 50% punktów. Kolokwiów zaliczonych na pozytywną ocenę nie moŜna
ponownie zaliczać by uzyskać wyŜszą ocenę.
Końcowa ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną dwóch ocen z kolokwiów.
Osoby nieobecne na jakimkolwiek kolokwium (nieobecność usprawiedliwiona w
ksiąŜeczce zdrowia lub na stosownych drukach) oraz osoby, które otrzymały z
któregokolwiek kolokwium ocenę niedostateczną, będą mogły napisać kolokwium
poprawkowe lub zaległe na ostatnich ćwiczeniach.
Otrzymanie oceny niedostatecznej z kolokwium poprawkowego lub
nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium poprawkowym, skutkuje
otrzymaniem oceny niedostatecznej z ćwiczeń. W takim przypadku student nie
zostanie dopuszczony do I terminu egzaminu i termin ten przepada. Drugie (ostatnie)
kolokwium poprawkowe odbędzie się w sesji poprawkowej (termin zostanie podany
staroście roku). W tym przypadku równieŜ będzie obowiązywało zaliczenie
wszystkich niezaliczonych kolokwiów. Ponowny brak zaliczenia będzie skutkował
wpisaniem do indeksu oceny niedostatecznej z ćwiczeń (II termin), a tym samym
niezaliczeniem całego kursu. W przypadku nieobecności na kolokwium
zaliczeniowym w I lub II terminie z powodu choroby (zwolnienie lekarskie w
ksiąŜeczce zdrowia lub na stosownych drukach) naleŜy indywidualnie uzgodnić z
prowadzącym termin zaliczenia.

Egzamin
Egzamin (w formie testu jednokrotnego wyboru) obejmuje materiał z wykładów oraz
ćwiczeń. Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie minimum 50% punktów.
Do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby, które zaliczyły ćwiczenia. Egzamin
moŜna zdawać tylko dwa razy (I i II termin). Osoby nieobecne na egzaminie w
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którymkolwiek z terminów z powodu choroby (posiadające stosowne zwolnienie
lekarskie), mają moŜliwość ubiegania sie o przywrócenie terminu. Decyzję w tej
sprawie podejmuje Prodziekan d/s studenckich.
Istnieje moŜliwość zdawania egzaminu w terminie przedsesyjnym (jest to I termin
egzaminu), po uprzednim pisemnym wyraŜeniu zgody przez wszystkich studentówuczestników kursu.
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