
Ogólne zasady zaliczenia 

1. Studenci na zajęcia przychodzą przygotowani zgodnie z obowiązującym zakresem tematycznym 
zamieszczonym na stronie internetowej Katedry w zakładce dydaktyka 
(www.katbiolkom.ump.edu.pl/dydaktyka).  

2. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, warunkiem przystąpienia do egzaminu 
jest uprzednie zaliczenie zajęć z danego przedmiotu. 

3. Zaliczenie przedmiotu otrzymują Studenci, którzy zaliczyli wszystkie zajęcia z kontrolowaną 
obecnością oraz otrzymali pozytywną ocenę z kolokwium końcowego. 

4. Podstawą do zaliczenia poszczególnych zajęć z kontrolowaną obecnością jest obecność oraz 
opanowanie obowiązującego materiału. Formę sprawdzenia wiadomości ustala prowadzący dane 
zajęcia asystent.  

5. Niezaliczone zajęcia należy zaliczyć u asystenta prowadzącego po wcześniejszym ustaleniu 
terminu, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia 
zajęć. 

6. Studenci mają możliwość podejścia do egzaminu lub zaliczenia (oraz egzaminu lub zaliczenia 
poprawkowego) w wyznaczonych terminach. Terminy egzaminów ustala Katedra po konsultacji 
ze Starostą roku. 

7. Ogłoszenie wyników egzaminu lub zaliczenia następuje nie później niż w ciągu pięciu dni 
roboczych. Od momentu ogłoszenia wyników Studenci mają prawo do wglądu do swoich prac 
przez 7 dni roboczych.  

 

Postanowienia szczegółowe wynikające z Regulaminu Studiów 

8. Próg zaliczenia kolokwium końcowego lub egzaminu nie powinien być niższy niż 60% i nie 
wyższy niż 75% (rozdział IV, §34, pkt. 3.) 

9. „W przypadku zajęć zaliczanych na podstawie ocen cząstkowych Studentowi przysługuje prawo 
do dwukrotnego poprawiania każdej oceny niedostatecznej u osoby prowadzącej zajęcia we 
wspólnie uzgodnionym terminie. Jeżeli Student nie uzyska wymaganej w warunkach zaliczeń 
danej jednostki liczby cząstkowych ocen pozytywnych do czasu zakończenia zajęć dydaktycznych 
w danym roku akademickim, ma prawo do zaliczenia sprawdzianu z całości materiału 
objętego zajęciami.” (rozdział IV, §35, pkt. 3.) 

10. „W przypadku zajęć zaliczanych jedynie na podstawie sprawdzianu końcowego otrzymanie oceny 
niedostatecznej uprawnia Studenta do dwukrotnego jej poprawiania w terminie uzgodnionym 
z osobą prowadzącą zajęcia lub upoważnioną przez kierownika jednostki dydaktycznej we 
wspólnie uzgodnionym terminie. (rozdział IV, §35, pkt. 4.1) 

11. Dopuszcza się przepisanie oceny z przedmiotów realizowanych w ramach Uniwersytetu 
Medycznego lub innej uczelni lub innego kierunku studiów, jednakże jedynie przy pełnej 
zgodności godzinowej i programowej, a w razie rozbieżności – po uzupełnieniu różnic 
(uchwała Senatu UM nr 85/2015 z czerwca 2015 roku). Pełna dokumentacja powinna być 
dostarczona do sekretariatu Katedry najpóźniej w terminie do 30. października każdego roku 
w przypadku przedmiotów zaczynających się w październiku lub na 14 dni przed rozpoczęciem 
zajęć z danego przedmiotu. Wymagane dokumenty obejmują:  

a) podanie skierowane do Kierownika Katedry; 

a) kopię dokumentów potwierdzających wymiar godzinowy i zaliczenie danego 
przedmiotu; 

b) kopię zakresu programowego dla przedmiotu; 

c) w przypadku różnic godzinowych lub programowych niedotrzymanie terminu i/lub 
niedostarczenie kompletu dokumentów będzie równoznaczne z brakiem możliwości 
uzupełnienia różnic programowych i niezaliczeniem przedmiotu. 



 

Nieobecności 

12. Nieobecność na egzaminie lub zaliczeniu powinna być usprawiedliwiona w terminie do 7 dni 
roboczych od daty jego przeprowadzenia. Studenci, którzy nie stawią się na wyznaczony egzamin 
i/lub zaliczenie końcowe bez usprawiedliwionej przyczyny otrzymują ocenę niedostateczną per 
absentiam.  

13. Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub dziekańskim w 
terminie 7 dni kalendarzowych od ostatniego dnia zwolnienia. Zaliczenie nieobecności 
następuje zgodnie z regulaminem danego przedmiotu/modułu kształcenia po uzgodnieniu 
terminu i formy z prowadzącym zajęcia. 

14. Student nieobecny na 50% zajęć nie będzie klasyfikowany. 

15. Dopuszcza się odrobienie obowiązkowych zajęć z inną grupą po wcześniejszym uzyskaniu 
zgody prowadzącego zajęcia i opiekuna kierunku . Nie ma możliwości odrabiania ćwiczeń w 
innych terminach niż ustalone w siatce godzin.  

Postanowienia dodatkowe 

16. „Studentowi, który nie spełnił warunków zaliczenia przedmiotu, przysługuje prawo do odwołania 
się w ciągu 5 dni roboczych do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej dane zajęcia, 
który może zarządzić komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników. 
Zaliczenie odbywa się przed komisją, w której skład wchodzą: kierownik właściwej jednostki 
organizacyjnej, osoba prowadząca dane zajęcia oraz inny specjalista z zakresu danego 
przedmiotu, a na wniosek studenta także opiekun roku i/lub przedstawiciel Samorządu 
Studenckiego. Wynik komisyjnego zaliczenia jest ostateczny.” (rozdział IV, §35, pkt. 6.) 

17. Decyzje we wszystkich sprawach, które nie są zawarte w powyższym regulaminie, podejmuje 
Kierownik Katedry zgodnie ze statutem Uczeni.  

18. Komunikaty asystentów Katedry i Zakładu Biologii Komórki dla Studentów zamieszczane są w 
systemie WISUS w trakcie trwania kursów realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów. 
Studenci są zobligowani do zapoznania się z nimi przed przystąpieniem do zajęć.  

19. Na zajęcia fakultatywne można się zapisać jedynie przez system WISUS na warunkach 
określonych przez regulamin zapisów.  

20. W celu jak najsprawniejszego reagowania na potrzeby Studentów w Katedrze wyznaczono 
opiekunów odpowiedzialnych za poszczególne kierunki i lata studiów. Wszelkie uwagi ogólne 
dotyczące zaliczeń lub przedmiotów prosimy konsultować z opiekunami. Informacje kontaktowe 
dostępne są na stronie Katedry pod adresem: 
http://www.katbiolkom.ump.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/opiekunowie.pdf 

21. Planowe i poprawkowe zaliczenia i egzaminy odbywają się dla większości przedmiotów na 
platformie OLAT. Studenci przed przystąpieniem do zaliczenia/egzaminu zobligowani są do 
zapoznania się z regulaminem CITK (http://www.citk.ump.edu.pl/regulamin.html).  

22. Na pierwszych zajęciach z kontrolowaną obecnością Studenci są zapoznawani z regulaminem 
zajęć w ramach danego przedmiotu i poświadczają pisemnie akceptację regulaminu.  

 

http://www.katbiolkom.ump.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/opiekunowie.pdf

