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Cele dydaktyczne, polegające na przyswojeniu wiedzy określonej programem nauczania 

dostępnym w witrynie internetowej Katedry (www.kffif.ump.edu.pl) są realizowane w trakcie 

seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych. Seminaria przeprowadzone będą zdalnie przy pomocy 

platformy Microsoft TEAMS. 

 

Przedmiot kończy się zaliczeniem testowym przeprowadzanym stacjonarnie lub zdalnie w 

zależności od sytuacji epidemiologicznej. Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych 

odpowiedzi stanowi podstawę zaliczenia. Do zaliczenia mogą przystąpić studenci mający 

zaliczone seminaria i ćwiczenia. Termin zaliczenia wyznacza się w uzgodnieniu z 

samorządem studenckim IV roku. Nieprzystąpienie do zaliczenia w uzgodnionym terminie 

musi być usprawiedliwione najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych po terminie zaliczenia. 

Nieobecność nieusprawiedliwiona jest równoznaczna z utratą prawa do przystąpienia do 

zaliczenia w danym terminie. W przypadku uznania usprawiedliwienia student ustala z 

egzaminatorem nowy termin zaliczenia, który traktuje się jako pierwszy termin (§ 41 

Regulaminu Studiów, Uchwała nr 70/2020).  

W przypadku niezaliczenia kolokwium w pierwszym terminie, możliwe jest przystąpienie do 

dwóch poprawek w ustalonych terminach. 

 

Zaliczenie zajęć kontrolowanych 

Zajęciami kontrolowanymi na IV roku analityki medycznej są seminaria i ćwiczenia w 

semestrze zimowym. Program i plan zajęć znajduje się w witrynie internetowej Katedry. 

Zaliczenie ćwiczeń należy uzyskać w ciągu jednego tygodnia od zakończenia ćwiczeń.  

 

Seminaria 

Zaliczenie seminariów odbywa się na podstawie obecności oraz przygotowanej prezentacji 

multimedialnej na jeden z podanych tematów. 

http://www.kffif.ump.edu.pl/


Ćwiczenia  

1. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną studenci zobowiązani są przyjść 15 

minut wcześniej przed rozpoczęciem zajęć. Przed zajęciami dokonany zostanie 

pomiar temperatury, dezynfekcja rąk oraz sprawdzona obecność. Podczas zajęć 

obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos. Student, w przypadku 

braku możliwości kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w związku z 

wystąpieniem objawów wskazujących na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

kontaktuje się z uczelnianym punktem Drive Thru, zgodnie z wytycznymi 

zamieszczonymi na stronie: http://uczelnia.ump.edu.pl/covid (nr telefonu 61 845 27 

50). Wszyscy studenci przed rozpoczęciem zajęć realizowanych w formie kontaktowej 

zobowiązani są do odbycia i zaliczenia kursu on-line UMP-COVID 19. Kurs jest 

dostępny od dnia 25.09.2020 na platformie OLAT. W przypadku wystąpienia 

potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród uczestników zajęć 

nieklinicznych w kształceniu przeddyplomowym student niezwłocznie przekazuje o 

tym fakcie informację na adres: covid@ump.edu.pl (załącznik do zarządzenia 104/20 

z dnia 17.09.2020 r.).  

2. Ćwiczenia zaczynają się i kończą punktualnie, zgodnie z rozkładem zajęć. Spóźnienie 

większe niż 15 min. uniemożliwia przystąpienie do ćwiczeń. Możliwe jest wcześniejsze 

wyjście z zajęć tylko po wykonaniu ćwiczenia i uzyskaniu zaliczenia protokołu. 

3. Każde opuszczone ćwiczenie musi być usprawiedliwione. Można odrobić maksymalnie 1 

opuszczone ćwiczenie tylko w przeznaczonym do tego terminie po uzgodnieniu z 

asystentem. 

4. Do wykonania ćwiczenia mogą przystąpić studenci, którzy są przygotowani z zagadnień 

teoretycznych i mają zaliczone poprzednie ćwiczenie (oznacza to, że wyniki ćwiczenia 

należy opracować w nieprzekraczalnym terminie 1 tygodnia). 

5. Zaliczyć należy wszystkie ćwiczenia znajdujące się w programie przedmiotu i zgodnie z 

ustalonym harmonogramem.  

6. Studenci są oceniani na każdych ćwiczeniach za przygotowanie teorii, praktyczne 

wykonanie ćwiczenia oraz sposób przedstawienia wyników w formie protokołu. Ocena 

końcowa ćwiczeń jest średnią arytmetyczną. W przypadku konieczności przeprowadzenia 

ćwiczeń w sposób zdalny dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowego 

kolokwium zaliczeniowego obejmującego tematykę ćwiczeń. 
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