
Wewnętrzny regulamin dydaktyczny  

 

 

A. Nazwa jednostki dydaktycznej: Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 

B. Kierownik zespołu dydaktycznego: prof. dr hab. Alina Grzanka 

C. Nazwa przedmiotu: Histologia  

D. Kierunek: Analityka medyczna 

E. Rok studiów: II 

 

1. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: 
 

1) Zajęcia dydaktyczne są realizowane w oparciu o efekty kształcenia zaprojektowane dla 

przedmiotu oraz zgodnie z tematyką zawartą w sylabusie i rozkładzie zajęć ustalonym 

przez Kierownika jednostki. 

2) Obecność na wykładach oraz laboratoriach jest obowiązkowa. 

3) Laboratoria realizowane w semestrze zimowym zaliczane są na podstawie uzyskania 

pozytywnych wyników z  cotygodniowych sprawdzianów obejmujących  materiał z 

zajęć poprzednich, poprawnie wykonanych rysunków oraz uzyskania pozytywnego 

wyniku z zaliczenia praktycznego. 

4) Zaliczenie praktyczne polega na rozpoznawaniu 13 preparatów histologicznych i 2 

elektronogramów. Za każdy trafnie rozpoznany preparat lub elektronogram student 

otrzymuje jeden punkt. Studenci, którzy uzyskają co najmniej 9 punktów otrzymują 

pozytywny wynik zaliczenia.  

5) Ściąganie lub korzystanie z pomocy innych studentów w trakcie sprawdzianów będzie 

skutkowało niezaliczeniem, a o zaistniałym fakcie zostanie powiadomiony Dziekanat. 

Jedyną możliwością poprawy będzie pozytywny rezultat z testu zaliczeniowego, który 

obejmować będzie materiał z całego semestru. 

6) Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego z przedmiotu Histologia jest 

zaliczenie laboratoriów. 

 

2. Forma egzaminu z przedmiotu:  
1) Egzamin końcowy ma formę testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 50 pytań,  

i obejmuje zagadnienia prezentowane na wykładach i laboratoriach. 

2) Podczas egzaminu zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz 

urządzeń umożliwiających wizualną rejestrację tekstów egzaminacyjnych lub 

porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). 

Zachowanie Studenta wskazujące na posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa 

powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym 

uzyskaniem oceny niedostatecznej na egzaminie, a o zaistniałym fakcie zostanie 

powiadomiony Dziekanat. 

3) Student, który uzyska wynik negatywny z egzaminu końcowego, zobowiązany jest do 

poprawienia go w sesji poprawkowej. 

4) Egzamin końcowy oceniany będzie zgodnie z kryteriami: 

mniej niż 60%   -  2 

60-67%             -  3 

68-75% -  3,5 

76-83% -  4 

84-91% -  4,5 

92-100%  -  5 

5) Wynik egzaminu końcowego jest niezmienny. 



6) Wyniki są ogłaszane najpóźniej w ciągu pięciu dni od przeprowadzonego egzaminu.   

7) W ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników Student w obecności nauczyciela 

akademickiego ma prawo wglądu do swej pracy i do karty odpowiedzi.   

8) W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje Kierownik jednostki. 

 

3. Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych lub zajęć 

niezaliczonych z innych powodów: 

1) Wykłady i laboratoria są obowiązkowe. W przypadku choroby należy dostarczyć 

zwolnienie lekarskie. Nieobecności z innych ważnych powodów należy również 

udokumentować na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyn nieobecności. 

2) Więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze skutkują 

niedopuszczeniem do egzaminu końcowego. 

3) Nieobecność na wykładach lub laboratoriach  może być odpracowana przez zaliczenie 

odpowiedniego tematu zajęć u kierownika dydaktycznego lub wyznaczonego 

nauczyciela akademickiego. 

4) Opuszczenie powyżej 50% zajęć, mimo usprawiedliwienia, skutkuje niezaliczeniem 

przedmiotu (nie dotyczy studentów z indywidualnym programem studiów)  

5) Studenci są zobowiązani do punktualnego stawiania się na zajęcia z odpowiednim 

przygotowaniem teoretycznym. Spóźnienia przekraczające 15 minut mogą być 

traktowane jako nieobecność. 

6) W przypadku nieobecności lub spóźnienia (powyżej 15 minut) student zobowiązany 

jest do zaliczenia sprawdzianu z opuszczonych zajęć w ciągu 2 tygodni na godzinach 

konsultacyjnych osób prowadzących zajęcia. 

7) W przypadku niezaliczenia sprawdzianu student zobowiązany jest do jego poprawienia 

w ciągu 2 tygodni od uzyskania wyniku na godzinach konsultacyjnych osób 

prowadzących zajęcia. 

8) W przypadku jeżeli student nie poprawi sprawdzianu w wyznaczonym czasie, jest 

zobowiązany do jego zaliczenia w ciągu 2 ostatnich tygodni każdego semestru. W tym 

okresie istnieje tylko jedna możliwość poprawy. 

9) Studenci zobowiązani są do uczęszczania na zajęcia w grupach, do których zostali 

przydzieleni.  

10) Niezrealizowane zajęcia dydaktyczne z powodu godzin rektorskich nie podlegają 

odrabianiu, ale  przypisane im efekty kształcenia do realizacji obowiązują przy ich 

weryfikacji na egzaminie. 

 

 

4. Ogólne i szczegółowe przepisy BHP wymagane podczas realizacji procesu 

dydaktycznego w jednostce: 

 

1) Na pierwszych zajęciach Studenci zapoznają się z organizacją zajęć, w tym również z 

terminami konsultacji z prowadzącym, regulaminem dydaktycznym, zasadami BHP 

oraz warunkami uzyskania zaliczenia przedmiotu. Zaznajomienie się z 

obowiązującymi przepisami BHP Student potwierdza własnoręcznym podpisem. 

2) Naruszanie przepisów BHP może spowodować niedopuszczenie lub wykluczenie z 

zajęć dydaktycznych. 

3) Student zobowiązany jest do utrzymania swojego miejsca pracy w czystości. 

4) Studenci przed przystąpieniem do zajęć mają obowiązek pozostawiać odzież 

wierzchnią w szatni oraz bezwzględnie wyłączyć telefony komórkowe. 

5) Podczas zajęć dydaktycznych obowiązuje bezwzględne przestrzeganie czystości, zakaz 

spożywania pokarmów, palenia tytoniu, pozostawania pod wpływem alkoholu lub 



substancji odurzających i używania ognia. Student nie stosujący się do tych zaleceń 

zostanie relegowany z zajęć. 

6) Na zajęciach dydaktycznych zabrania się wykonywania zdjęć i/lub nagrywania zajęć 

dydaktycznych bez zgody wykładowcy przy użyciu aparatów fotograficznych, 

telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów i jakiegokolwiek innego sprzętu 

elektronicznego wyposażonego w aparat fotograficzny i/lub kamerę. Obowiązuje 

również zakaz używania urządzeń rejestrujących wyłącznie dźwięk (np. dyktafonów). 

7) Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem 

niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ ponosi student. 

8) W czasie zajęć studentowi bez wiedzy asystenta nie wolno opuszczać miejsca 

wyznaczonego rozkładem zajęć dydaktycznych. W przypadku jakichkolwiek zagrożeń 

lub wypadków w trakcie zajęć, student zobowiązany jest poinformować osobę 

prowadzącą. 

9) Każdy wypadek, zranienie oraz inne niepokojące sytuacje bezzwłocznie należy zgłosić 

prowadzącemu zajęcia. 

 


