
REGULAMIN  
i zasady zaliczania zajęć z biofizyki dla studentów kierunku higiena dentystyczna  
I. Organizacja zajęć 
1. Zajęcia dydaktyczne z biofizyki składają się z ćwiczeń laboratoryjnych i odbywają się w ciągu pierwszego semestru 
zgodnie z ustalonym w Dziekanacie harmonogramem. Zakres materiału i rozkład zajęć z biofizyki będzie podany w trakcie 
ćwiczenia wprowadzającego oraz umieszczony na stronie www.biofizyka.ump.edu.pl.  

2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa i kontrolowana przez osobę prowadzącą zajęcia. W uzasadnionych losowo 
lub zdrowotnie przypadkach nieobecności na ćwiczeniach o możliwości i sposobie odrobienia zajęć decyduje kierownik 
Katedry i Zakładu Biofizyki. Usprawiedliwienie nieobecności trzeba dostarczyć do sekretariatu Katedry i Zakładu Biofizyki w 
ciągu trzech dni „roboczych” po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Usprawiedliwienia dostarczone później nie będą 
rozpatrywane.  

3. Studenci zobowiązani są do przestrzegania podanych niżej „Zasad organizacyjno-porządkowych zajęć kontrolowanych z 
Biofizyki”.  

4. Zajęcia z biofizyki kończą się kolokwium zaliczeniowym w 1 semestrze.  
 
II. Zasady zaliczania ćwiczeń  
1. Studenci wykonują w semestrze 6 ćwiczeń oraz ćwiczenie wprowadzające. Na każdym ćwiczeniu osoba prowadząca 
zajęcia sprawdza znajomość podstaw teoretycznych związanych z danym ćwiczeniem. W przypadku stwierdzenia braku 
znajomości ww. podstaw  student/-ka nie otrzymuje zaliczenia ćwiczenia, co jest równoznaczne z otrzymaniem 0 punktów 
za to ćwiczenie.  

2. Student/-ka w trakcie każdego ćwiczenia może uzyskać 0-5 punktów za pisemny sprawdzian/test oraz dodatkowo 0,5-1 
punkt za aktywność. Ponadto każdy student zobligowany jest przedstawić jedną prezentację związaną tematycznie z 
ćwiczeniem. Prezentacje są punktowane w skali 2-5 punktów; wersje papierowe prezentacji oddawane są prowadzącemu. 
Zagadnienia do opracowania przez studentów podane zostaną w trakcie ćw. wprowadzającego a ich wybór musi być 
dokonany w trakcie tego ćwiczenia. 
3. Student/-ka, który uzyskał/-a łączną ilość 24 punktów będzie zwolniony/-a z kolokwium zaliczeniowego. 
3. Prawo do trzykrotnego zdawania kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń ma student/-ka, gdy uzyska łącznie co najmniej 18 
punktów. Pierwsze zaliczenie ćwiczeń odbywać się będzie w terminie ustalonym przez Dziekanat. Kolejne (2) zaliczenia 
ćwiczeń odbywać się będą w terminach ustalonych ze starostą roku.  

4. Student/-ka nie może przystąpić do zdawania kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń, a tym samym nie otrzyma zaliczenia 
biofizyki w przypadku, gdy zdobędzie w trakcie ćwiczeń mniej niż 18 punktów.  
5. Zaliczenie ćwiczeń otrzymuje student/-ka, który uczestniczył/ła we wszystkich ćwiczeniach, uzyskał/ła z ćwiczeń co 
najmniej 18 punktów oraz zdał/-a kolokwium zaliczeniowe; warunkiem zaliczenia kolokwium jest poprawna odpowiedź na 
co najmniej 60% zadanych pytań.  
6. Na ćwiczeniach z biofizyki obowiązuje materiał z: „Biofizyka – podręcznik dla studentów” pod redakcją F. Jaroszyka oraz  
„Wybrane ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki” pod red. P. Piskunowicz i M. Tuliszka  

 
III. Zasady organizacyjno- porządkowe kontrolowanych zajęć z biofizyki  
1. Kolejność ćwiczeń oraz zakres zagadnień, jakie należy przygotować na poszczególne ćwiczenia są podane na stronie 
www.biofizyka.ump.edu.pl.  

2. W pracowni dydaktycznej ćwiczący nie mogą sobie wzajemnie przeszkadzać, tzn. nie należy bez uzasadnienia chodzić po 
pracowni, prowadzić głośnych rozmów.  

3. Studentów ponadto obowiązuje:  
- przestrzeganie ogólnie przyjętych form zachowania,  

- przestrzeganie wszystkich bieżących zarządzeń kierownika Katedry i osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.  
4. Kierownik Katedry Biofizyki rozstrzyga inne kwestie nie ujęte w ww. „Zasadach”.  

 


