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WEWNĘTRZNY REGULAMIN DYDAKTYCZNY 

dla studentów I roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego  

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

dotyczący realizacji programu przedmiotu „Podstawy chemii medycznej” 

 

I. Informacje ogólne: 

1. W czasie trwania przedmiotu „Podstawy chemii medycznej” w programie jest 10 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń i 

10 godzin seminariów realizowanych w semestrze zimowym. 

 

2. Studenci  

 powtarzający rok na Uniwersytecie Medycznym  

  którzy ukończyli przedmiot chemia, biochemia na innych Uczelniach lub na naszej Uczelni  

mają prawo do zaliczenia przedmiotu (ćwiczeń i zaliczenia końcowego) lub tylko ćwiczeń, stosownie do swoich osiągnięć i 

zgodnie z Regulaminem Studiów na rok akademicki 2015/2016 (po zmianach z dnia 27.04.2016)- §34 pkt 3, 4. 

 

3. Aby Student mógł ubiegać się o zwolnienie proszony jest o:  

 wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii 

Wydziału Lekarskiego - (tabela zwolnień) i przekazanie na adres:  

elzbieta.klonowska@umed.wroc.pl w nieprzekraczalnym terminie do 05. października. 

 dołączenie pliku pdf z ksero ze strony indeksu z nazwiskiem i imieniem, nazwą Uczelni oraz strony z zaliczeniem 

i oceną/ocenami z egzaminu przedmiotu chemia/biochemia. 

 Podanie adresu e-mailowego do korespondencji. 

 

Adiunkt dydaktyczny Katedry i opiekun przedmiotu dr hab. Ewa Kratz, konsultuje sprawy studenckie dotyczące przedmiotu 

„Podstawy chemii medycznej”. Termin wizyty osobistej proszę uzgodnić drogą E-mail: ewa.kratz@umed.wroc.pl 

 

 

II. Ćwiczenia i seminaria 

6. Obecność na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa i jest jednym z warunków zaliczenia przedmiotu 

„Podstawy chemii medycznej”. 

7. Studentowi, zgodnie z Regulaminem Studiów §13 pkt 4, przysługuje prawo do opuszczenia 10% zajęć bez 

usprawiedliwienia, co odpowiada jednemu (1) ćwiczeniu ze wszystkich przewidzianych w planie zajęć. 

 

8. Nieobecność z powodu choroby lub udokumentowanych przyczyn losowych należy usprawiedliwić na 

pierwszych zajęciach po nieobecności. 

 

9. W miarę możliwości zaleca się odrobienie opuszczonego ćwiczenia w danym tygodniu, z inną grupą studencką. 

Termin należy uzgodnić z prowadzącym ćwiczenia. Ostateczny termin odrobienia ćwiczenia/ćwiczeń przypada 

zgodnie z planem ćwiczeń, podczas tzw. zajęć „odróbkowych”. 

10. Student obowiązany jest do uzyskania zgody prowadzącego zajęcia na wyjście z sali podczas trwania ćwiczeń. 

11. Na zajęciach laboratoryjnych obowiązuje sporządzanie protokołów z wykonanego ćwiczenia. Protokoły 

należy pobrać ze strony internetowej Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii. 
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12. Do każdego seminarium i ćwiczenia należy być przygotowanym według tematyki podanej w 

harmonogramie ćwiczeń i w sylabusie. Poleca się treści zawarte w wykładach oraz w „Podręczniku 

laboratoryjnym z chemii medycznej”. Każdorazowo przed przystąpieniem do danego ćwiczenia 

laboratoryjnego należy zapoznać się z procedurą wykonania tego ćwiczenia. Przygotowanie do seminariów i 

ćwiczeń będzie sprawdzane. 

13. Każde wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych należy udokumentować podpisem prowadzącego nauczyciela 

akademickiego i bieżącą datą pod protokołem wykonania, interpretacji ćwiczenia i stosownej wiedzy 

teoretycznej. 

14. 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 minimum 60% prawidłowych odpowiedzi z każdego 

z wszystkich trzech sprawdzianów. 

 

15. Niestawienie się na zaliczenie w wyznaczonym terminie/-ach bez usprawiedliwienia powoduje utratę 

terminu/-ów. W przypadku usprawiedliwienia (zwolnienie lekarskie, udokumentowane wydarzenia 

losowe, w tym np. rozprawa sądowa) student ustala z prowadzącym zajęcia nowy termin sprawdzianu. 

 

16. Zgodnie z R. St. §31 pkt 9 (po zmianach w 2016 r.) forma zaliczenia jest zróżnicowana i może obejmować: 

 Część opisową 

 Część testową otwartą i zamkniętą: W teście wielokrotnego wyboru za dobrą odpowiedź otrzymuje się 

(+1) pkt, za nieprawidłową (-1) pkt, a za brak odpowiedzi (0) pkt. 

 Zadania obliczeniowe. 

 

17. Uzyskanie zaliczenia 

 

Sprawdzian nr 1: 

Roztwory i bufory: mechanizm regulacji pH organizmu jako element utrzymania homeostazy ustroju). Obliczenia 

i przeliczanie stężeń oraz pH roztworów jednoskładnikowych. Obliczenia pH i pojemności buforowej buforów. 

(ćw. 1, 2). 

 

Sprawdzian nr 2: 

Cukry i lipidy (ćw. nr 4, 5): reaktywność grup funkcyjnych cukrów i lipidów tkanek i płynów ustrojowych. 

Struktury pochodnych sacharydów i lipidów złożonych oraz steroidów. 

Dla sprawdzianu nr 1 i 2 skala ocen od 2-5 (niedostateczna-bardzo dobra), zaliczenie na ocenę dostateczną po 

osiągnięciu 60% maksymalnej liczby punktów. 

 

Sprawdzian nr 3: 

Obejmuje cały materiał wykładowy, tematykę z ćwiczeń nr 6, 7 oraz potranslacyjne modyfikacje aminokwasów w 

białkach i ich wpływ na budowę i funkcje biologiczne białek. Złożone struktury polisacharydów, lipidów i białek 

organizmu. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.  

Dla sprawdzianu nr 3 skala ocen od 2-5 (niedostateczna - bardzo dobra), zaliczenie na ocenę dostateczną po 

osiągnięciu 60% maksymalnej liczby punktów. 
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Przedmiot uważa się za zaliczony po osiągnięciu minimum 60% maksymalnej liczby punktów ze wszystkich 

sprawdzianów co odpowiada ocenie dostatecznej. Studenci wykazujący się szczególną aktywnością na seminariach 

podczas trwania przedmiotu (np. referat, prezentacja multimedialna itp.) mogą uzyskać dodatkowe pozytywne 

punkty (2-4), które zostaną dodane do całkowitej puli punktów uzyskanych z danego sprawdzianu. 

 

Skala pozwalająca na przeliczenie % uzyskanych punktów na ocenę: 

 

 

18. Student, który nie uzyskał minimalnej liczby punków ze sprawdzianów nr 1 i 2 otrzymując ocenę 

niedostateczną, ma prawo do: 

 Poprawy sprawdzianu cząstkowego po uzgodnieniu z prowadzącym przedmiot 

 Przystąpienia do I i/lub II terminów poprawkowych z całości materiału objętego programem zajęć 

(Regulamin Studiów §30 pkt 4 po zmianach w 2016 r.). 

 

W przypadku niezaliczenia kolokwium, o którym mowa w §30 pkt 4 (po zmianach w 2016 r.) z przedmiotu 

niekończącego się egzaminem, dziekan może warunkowo dopuścić Studenta do sesji i udzielić zgody na wpis 

warunkowy na kolejny semestr, wyznaczając termin zaliczenia przedmiotu. 

 

19. Zgodnie z Regulaminem Studiów (§ 29 po ust. 3 ust. 4, po zmianach) Student, który korzysta lub skorzystał w 

trakcie kolokwium lub egzaminu z niedozwolonej pomocy, materiałów naukowych i urządzeń (bez zgody 

prowadzącego kolokwium lub egzaminatora), nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu. W przypadku wystąpienia 

zdarzenia, prowadzący lub egzaminator powiadamia Dziekana właściwego wydziału. Dziekan przeprowadza ze 

studentem rozmowę dyscyplinującą i powiadamia o tym fakcie Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów lub 

Rektora, który podejmuje decyzję w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 

 

20. Konsultacje 

 

Program studiów w nie obejmuje godzin konsultacyjnych, jednak Adiunkt dydaktyczny/Opiekun przedmiotu, po 

uprzednim uzgodnieniu terminu, służy pomocą w sprawach merytorycznych i organizacyjnych. 

 

Pozostałe uregulowania można znaleźć w Regulaminie Studiów z dnia 29.04.2015 z późniejszymi zmianami z dnia 

27.04.2016. 

Życzymy Studentom udanych doświadczeń i satysfakcji z pracy. 

Ocena: Kryteria oceny 

Bardzo dobra 

(5,0) 

92 – 100% 

Ponad dobra 

(4,5) 

84 – 91% 

Dobra 

(4,0) 

76 – 83% 

Dość dobra  

(3,5) 

68 – 75% 

Dostateczna  

(3,0) 

60 – 67% 

Niedostateczna (2.0) Równy lub poniżej 59% 
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