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REGULAMIN I ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW 
w SAMODZIELNEJ PRACOWNI BIOLOGII MEDYCZNEJ

Prowadzący: 
Prof. dr hab. n. med.   Małgorzata Milkiewicz, 

(Podstawy Biologii Medycznej, Biologia Medyczna)

Dr n. med. Agnieszka Kempińska-Podhorodecka 
(Anatomia, Nauka o człowieku – anatomia, 

Antropologia fizyczna, Antropologia i Antropometria, Antropologia w kosmetologii)

1. OBECNOŚĆ:

 Obecność na wykładach, seminariach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowa, według Regulaminu Studiów

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

 Dla usprawiedliwienia nieobecności honorowane są tylko zwolnienia, przedstawione w okresie 14 dni od

dnia nieobecności.

 Jeżeli student nie był obecny na seminarium lub ćwiczeniu powinien:

a) odrobić opuszczone zajęcia, o ile jest to możliwe, z inną grupą w tym samym tygodniu lub

b) zaliczyć materiał z zakresu opuszczonych zajęć przed sprawdzianem cząstkowym

 W przypadku opuszczenia 3 zajęć, o możliwości udziału w dalszych zajęciach decyduje Kierownik SPBM.

2. ZALICZENIE i OCENA KOŃCOWA:  

•  W trakcie kursu przewidziane są testy sprawdzające.

•  Kolokwia  będą  przeprowadzane  w  formie  testowej,  obejmujące  zagadnienia  realizowane  zarówno  na

wykładach, seminariach jak i ćwiczeniach. 

•  Zaliczenie końcowe  uzyskuje  się na podstawie pozytywnej  oceny, która jest  wystawiana na podstawie

liczby punktów uzyskanych z kolokwiów cząstkowych. W przypadku każdego z przedmiotów liczbę punktów

niezbędnych do zaliczenia ustala osoba prowadząca, przy czym liczba ta nie może być mniejsza niż 52%

wszystkich możliwych do uzyskania punktów. 

•  Podczas  wszystkich  zaliczeń  obowiązuje  zakaz  używania  wszelkich  urządzeń  elektronicznych

umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość.

• Studenci, którzy z powodów usprawiedliwionych nie przystąpili do sprawdzianu mają możliwość zaliczenia

materiału w formie pisemnej. Natomiast osoby, które opuściły sprawdzian cząstkowy bez usprawiedliwienia,

otrzymują 0 punktów.

• W trakcie zajęć (wykładów, seminariów, ćwiczeń) można uzyskać dodatkowe punkty za aktywność, które

wliczane są do punktacji uzyskanej na kolokwium.

• Studenci,  którzy nie uzyskają minimalnej  liczby punktów niezbędnej  do zaliczenia przedmiotu,

mają szansę napisania  jednego sprawdzianu poprawkowego (jedna możliwość) obejmującego cały

materiał.
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