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REGULAMIN DYDAKTYCZNY 

Ogólne zalecenia obowiązujące  

studentów I roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego 

w roku akademickim 2015/2016 

w czasie trwania kursu z „Postaw chemii medycznej” 

w Katedrze i Zakładzie Chemii i Immunochemii U.M. we Wrocławiu. 

 

I. Informacje ogólne: 
1. W czasie trwania kursu z „Podstaw chemii medycznej” w programie jest 10 godzin 
wykładów,15 godzin ćwiczeń i 10 godzin seminariów. 
 
Dla Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego wykłady, ćwiczenia, seminaria z „Podstaw chemii 
medycznej” odbywają się w semestrze zimowym. 
 
2. Studenci powtarzający rok mają prawo do zaliczenia przedmiotu tj. zwolnienia z całości ćwiczeń 
lub z części ćwiczeń zgodnie z Regulaminem Studiów 2015/2016 - § 34 pkt.2 
Opiekun przedmiotu mgr E. Małgorzata Kłonowska konsultuje, wraz z adiunktem dydaktycznym, 
wszystkie sprawy studenckie dotyczące kursu chemii. 
 
4. Studenci, którzy ukończyli kursy chemii, biochemii na innych Uczelniach lub na naszej Uczelni  
mogą ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z zajęć, (R. ST. § 24 pkt.1,4). 
W tym celu proszeni są o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Katedry i 
przekazanie go opiekunowi przedmiotu na adres  
 

elzbieta.klonowska@umed.wroc.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do pierwszych zajęć w 2015 r. 

Decyzja o ewentualnym zwolnieniu będzie do wglądu u opiekuna stomatologii – proszę zgłosić się 
osobiście. 
 
5. Adiunkt Dydaktyczny Katedry: dr Ewa Kratz, ewa.kratz@umed.wroc.pl 
 
II. Ćwiczenia i seminaria. 
6. Obecność na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa i jest jednym z warunków 

zaliczenia kursu chemii medycznej. 

7. Student obowiązany jest do uzyskania zgody asystenta na wyjście z sali podczas trwania 

ćwiczeń i seminariów. 

8. Nieobecność z powodu choroby lub losową należy usprawiedliwić na pierwszych zajęciach po 

nieobecności. 

9. Zaleca się odrobienie opuszczonego ćwiczenia w danym tygodniu, z inną grupą. Termin 

należy uzgodnić z prowadzącym ćwiczenia. 

Ostateczny termin odrabiania ćwiczenia, na którym było się nieobecnym przypada na koniec 

kursu chemii, podczas specjalnie wyodrębnionych zajęć tzw. odróbkowych. 



2 

 

Studentowi, zgodnie z Regulaminem Studiów § 12 pkt.3, przysługuje prawo do opuszczenia 10% 

zajęć bez usprawiedliwienia, bez konieczności odrabiania, co w naszej Katedrze oznacza jedno 

ćwiczenie w roku akademickim. 

10. Na zajęciach laboratoryjnych obowiązuje sporządzanie protokołów z wykonanego ćwiczenia  
 

11. Każde ćwiczenie laboratoryjne kończy się zaliczeniem protokołu (data, podpis) przez prowadzącego 

zajęcia nauczyciela akademickiego. 

12. Do każdego ćwiczenia należy być przygotowanym według tematyki podanej przez asystenta oraz tej, 
która zawarta jest w „Podręczniku laboratoryjnym z chemii medycznej” (część teoretyczna poszczególnych 
rozdziałów i część „zagadnienia/zadania”) i sylabusie do ćwiczeń. 
 

13. Przedmiot kończy się zaliczeniem z wpisem do indeksu. 
Student uzyskuje zaliczenie z przedmiotu „Podstawy chemii medycznej” po zaliczeniu 
seminariów, ćwiczeń i po prawidłowym wykonaniu ćwiczeń manualnych i uzyskaniu minimalnej liczby 
punktów koniecznej do otrzymania oceny dostatecznej z wszystkich trzech sprawdzianów. 
 

14. Niestawienie się na zaliczenie w I terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę terminu. W 

przypadku usprawiedliwienia (zwolnienie lekarskie, wydarzenia losowe np. rozprawa sądowa) student 

ustala nowy termin z prowadzącym zajęcia (R. St. § 27 pkt.1-3. § 28 pkt 1-6). 

15. Zgodnie z R. St. § 29 pkt. 1, 6, 7 forma zaliczenia jest zróżnicowana i obejmuje: 
 
* część opisową 
* część testową otwartą i zamkniętą 
W teście wielokrotnego wyboru za dobrą odpowiedź jest (+1) pkt, za złą (-1) pkt, a za brak 
dobrej odpowiedzi (0) pkt. 
* zadania obliczeniowe 
 

16. Poniżej przedstawiona jest zasada uzyskania zaliczenia na podstawie zebranych punktów. 

 

Sprawdzian nr 1 

Ćwiczenie pt „Obliczenia chemiczne” zadania i przeliczenia. Roztwory buforowe. 

Aminokwasy: właściwości, reaktywność, aminy biogenne (ćw. 1, 2, 3). 

Sprawdzian jest oceniany w skali od 0 – 30 pkt. i uważa się za zaliczony po osiągnięciu 18 

pkt. tj. 60% puli punktów. 

 

Sprawdzian nr 2 
 

Reaktywność grup funkcyjnych cukrów i lipidów tkanek i płynów ustrojowych. 

Struktury pochodnych sacharydów i lipidów złożonych oraz steroidów. 

Sprawdzian zostanie przeprowadzony na ćwiczeniu pt: „Właściwości fizykochemiczne białek” 

Sprawdzian jest oceniany w skali od 0 – 30 pkt. i uważa się za zaliczony po osiągnięciu 18 

pkt. tj. 60% puli punktów. 

 

Sprawdzian zaliczeniowy nr 3 

 „Złożone struktury polisacharydów, lipidów i białek organizmu. Wpływ 

potranslacyjnych modyfikacji białek na budowę i funkcje biologiczne białek. 

Sprawdzian nr 3 obejmuje cały materiał wykładowy i ćwiczenia 7, 8. 
Oceniany jest na 60 pkt. i uważa się za zaliczony po osiągnięciu 36 pkt. tj. 60% puli punktów. 
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Semestr uważa się za zaliczony po osiągnięciu minimum 72 pkt. tj. 60% z max liczby 
punktów z zajęć (120 pkt.). Studenci aktywni na seminariach nagradzani będą punktami w 
skali od 0 – 5 pkt., które zostaną dodane do całkowitej puli punktów, co umożliwi uzyskanie 
wyższej oceny. 
Skala pozwalająca na przeliczenie pkt na ocenę: 

72< = 2 
73 – 81 =3 

    82 – 90 = 3.5 
91 – 99 = 4 

  100 – 109 =4.5 
                                                               110 – 120 =5 

 

 Nieuzyskanie minimalnej liczby punków, czyli ocena niedostateczna, oznacza 
przestąpienie do I terminu kolokwium poprawkowego. Regulamin Studiów 2015/2016 
§ 28 pkt.4, 7. 

 W przypadku uzyskania ponownie oceny niedostatecznej student ma prawo do 
zdawania kolokwium z całości materiału objętego programem zajęć, w terminie 
wyznaczonym przez Kierownika Katedry, Regulamin Studiów 2013/2014 § 28, pkt. 7 - 
9. 

 
17. Informacje na temat konsultacji. 
Dziekan nie zleca oficjalnych konsultacji, jednak Adiunkt Dydaktyczny lub opiekun 
przedmiotu po umówieniu się w dogodnym czasie zawsze służy pomocą w sprawach 
merytorycznych i organizacyjnych. 
Spotkania odbywają się w Sali Katedry i trwają w miarę potrzeb od 1 – 2 godz. w piątek 
(godziny kontaktowe do uzgodnienia). 
 


