
WEWNĘTRZNY REGULAMIN DYDAKTYCZNY 

 

Przedmiot: Embriologia 

Kierunek położnictwo stacjonarne 

 

Nazwa jednostki dydaktycznej: Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 

Kierownik jednostki dydaktycznej: Prof. dr hab. Alina Grzanka 

Kierownik dydaktyczny: dr hab. Agnieszka Żuryń 

 

I. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

1. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia. Zarówno wykłady jak i ćwiczenia są 

obowiązkowe.  

2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnego 

rezultatu z testu końcowego. Test obejmuje 27 pytań jednokrotnego wyboru oraz 3 

pytania otwarte. Za każdą prawidłową odpowiedź student otrzymuje jeden punkt. 

Udzielenie co najmniej 18 prawidłowych odpowiedzi (60%) skutkuje zliczeniem 

przedmiotu. 

3.  Ściąganie lub korzystanie z pomocy innych studentów w trakcie zaliczenia                       

będzie skutkowało niezliaczeniem, a o zaistniałym fakcie zostanie powiadomiony 

Dziekanat. 

 

II. Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń: 

1. Studenci zobowiązani są do uczestnictwa na zajęciach w grupach, do których zostali 

przydzieleni. 

2. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie wszystkich sprawdzianów 

oraz dwukrotne przygotowanie prezentacji z wybranych na pierwszych zajęciach 

tematów. 

3. W przypadku niezaliczenia sprawdzianu student zobowiązany jest do jego poprawienia 

w ciągu 2 tygodni od uzyskania wyniku na godzinach konsultacyjnych osób 

prowadzących zajęcia. 

4. 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. 

 

 

III. Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych lub zajęć 

niezaliczonych z innych powodów: 

1. Wykłady i ćwiczenia 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. Nieobecność na wykładach może być odpracowana przez zaliczenie odpowiedniego 

tematu zajęć u kierownika dydaktycznego lub wyznaczonego nauczyciela 

akademickiego. 

3. Opuszczenie powyżej 50% zajęć, mimo usprawiedliwienia, skutkuje niezaliczeniem 

przedmiotu (nie dotyczy studentów z indywidualnym programem studiów)  



4. Studenci są zobowiązani do punktualnego stawiania się na zajęcia z odpowiednim 

przygotowaniem teoretycznym. Spóźnienia przekraczające 15 minut mogą być 

traktowane jako nieobecność. 

5. 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. 

6. Studenci zobowiązani są do uczęszczania na zajęcia w grupach, do których zostali 

przydzieleni.  

7. Niezrealizowane zajęcia dydaktyczne z powodu godzin rektorskich nie podlegają 

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

weryfikacji na egzaminie. 

 

 

1. 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) Na wykładach i laboratoriach zabronione jest jedzenie, picie oraz korzystanie  

z telefonów komórkowych. 

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

prowadzącemu zajęcia. 

6) Na zajęciach każdy student jest odpowiedzialny za mikroskop i preparaty z którymi 

pracuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 


