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1. Wszystkie informacje dotyczące zajęć dydaktycznych podawane są do wiadomości Studentów na tablicach informacyjnych 
Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej oraz na stronie http://www.umed.wroc.pl/biochemia, w zakładkach „Aktualności” lub 
„Dydaktyka”. 

2. Wykłady, audytoria i ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie o wskazanych w planie godzinach. 

3. Obecność Studentów na zajęciach z biochemii jest obowiązkowa. Nieobecność na ćwiczeniach i audytoriach należy 
usprawiedliwić odpowiednim dokumentem przedstawionym prowadzącemu zajęcia, na pierwszych zajęciach po ustaniu 
przyczyny nieobecności. Zajęcia na których Student był nieobecny, muszą być odrobione w terminie i w sposób wskazany 
przez osobę odpowiedzialną za przedmiot. 

4. Ćwiczenia z biochemii podzielone są na 3 cykle tematyczne w każdym semestrze. Każdy cykl kończy się sprawdzianem 
wiadomości, obejmującym materiał teoretyczny i praktyczny przypisany do danego cyklu tematycznego. Sprawdzian 
przeprowadzany jest w formie pisemnej lub ustnej. Zasady zaliczenia określa sylabus przedmiotu na RA 2020/2021. 

5. Podczas pierwszego ćwiczenia Studenci zapoznają się z regulaminem pracowni, instrukcją i zasadami BHP oraz organizacją 
zajęć. 

6. Zaliczenie ćwiczeń z biochemii polega na: 
 a. poprawnym wykonaniu oznaczeń i sporządzeniu raportu, 

b. odpowiedzi w formie ustnej lub pisemnej na pytania dotyczące danego ćwiczenia, 
c. oddanie kompletnego sprzętu laboratoryjnego i pozostawienie porządku na miejscu pracy po każdym ćwiczeniu. 

7. Podstawą zaliczenia zajęć z biochemii jest: 
 a. zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, 

b. uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich sprawdzianów, 
c. aktywny udział w zajęciach audytoryjnych. 

8. Kopiowanie, nagrywanie lub fotografowanie materiałów dźwiękowych oraz wizualnych podczas zajęć (wykłady, audytoria, 
ćwiczenia, konsultacje) jest możliwe za zgodą osoby prowadzącej zajęcia. 

9. Egzamin końcowy z biochemii jest przeprowadzony w formie pisemnej i złożony z pytań testowych i/lub otwartych. 
Terminy poprawkowe przeprowadzane będą w formie pisemnej lub ustnej. Szczegółowe zasady określa sylabus przedmiotu 
na RA 2020/2021. 

10. Studentów obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń elektronicznych lub 
multimedialnych do sal, w których jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin.  Student, który korzysta bądź korzystał z 
niedozwolonej pomocy, materiałów naukowych i urządzeń nie otrzymuje zaliczenia z przedmiotu, a o fakcie powiadamiany 
jest Dziekan.  

11. Możliwe jest zdawanie egzaminu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej (przedtermin) zgodnie z Regulaminem Studiów 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na prawach pierwszego terminu. 

12. Student, który nie zgłosi się na egzamin w ustalonym terminie powinien powiadomić egzaminatora o przyczynie 
nieprzystąpienia do egzaminu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ustalonego terminu egzaminu. Usprawiedliwienie w 
oryginale powinno być złożone u egzaminatora (w sekretariacie Katedry Biochemii Lekarskiej) niezwłocznie.  W przypadku 
uznania usprawiedliwienia, egzaminator wyznacza nowy termin egzaminu. 

13. Student ma prawo: 
a. zwracać się do pracowników prowadzących zajęcia w sprawach związanych z przedmiotem, 
b. zgłaszać propozycje i uwagi dotyczące organizacji i sposobu prowadzenia zajęć. 

14. Student ma obowiązek: 
a. uczęszczania na zajęcia, 
b. przestrzegania zasad BHP, 
c. być przygotowanym do zajęć. 
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