
REGULAMIN pracowni dydaktycznej i warunki zaliczenia zajęć z Biofizyki 

dla studentów drugiego roku kierunku Lekarskiego 
I. Organizacja zajęć 
1. Na zajęcia dydaktyczne z Biofizyki składają się wykłady (7 godzin), seminaria (2 godziny) oraz ćwiczenia laboratoryjne 
(11 godzin). Zajęcia odbywają się w pierwszym i drugim semestrze zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dziekanat. 
2. Obecność na zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowa. 
3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności o sposobie odrabiania decyduje Kierownik Katedry Biofizyki. Nieobecność 
należy usprawiedliwić w ciągu 5 dni roboczych po ustaniu jej przyczyny. 
II. Zasady zaliczania przedmiotu 
1. Studenci w trakcie zajęć z Biofizyki wykonują 5 ćwiczeń laboratoryjnych oraz biorą udział w 1 seminarium oraz uczestni-
czą w wykładach. Podczas ćwiczeń i seminarium obowiązuje studentów znajomość podstaw teoretycznych związanych z da-
nymi zajęciami (zagadnienia do samodzielnego opracowania opublikowane są na stronie internetowej Katedry Biofizyki, 
http://biofizyka.ump.edu.pl/lekarski2). 
2. Zaliczenie ćwiczenia odbywa się na podstawie oceny wykonania ćwiczenia i raportu z ćwiczenia (od 0 do 2 punktów). 
3. Seminarium kończy się sprawdzianem, ocenianym w skali od 0 do 2 punktów. Za aktywny udział w seminarium student 
może dodatkowo uzyskać do 2 punktów. 
4. Zajęcia z biofizyki (wykłady, ćwiczenia i seminaria) kończy test zaliczeniowy, którego termin podany jest w harmonogra-
mie zajęć. 
5. Zaliczenie przedmiotu uzyska student/tka, gdy zdobędzie 60% możliwych do uzyskania w trakcie zajęć, w czasie ćwiczeń, 
seminarium oraz z testu zaliczeniowego, punktów. 
6. Zebranie liczby punktów mniejszej niż 60% możliwych do uzyskania, uprawnia do zaliczenia kolokwium z całości mate-
riału objętego ćwiczeniami, seminariami i wykładami. Student ma prawo do jednokrotnego poprawienia tego kolokwium, 
a próg jego zaliczenia wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów. 
7. Terminy zaliczeń poprawkowych zostaną wyznaczane na zasadach opisanych w Regulaminie Studiów. 
III. Zasady organizacyjno-porządkowe 
1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się szkolenie BHP. W trakcie zajęć nie ma specjalnych wymogów 
odnośnie odzieży ochronnej. 
2. Podstawowe materiały dydaktyczne (formularze protokołów, zagadnienia, tablice wzorów, regulamin zajęć) udostęp-
nione są na stronie http://biofizyka.ump.edu.pl/lekarski2 
3. Kolejność ćwiczeń oraz zakres zagadnień, jakie należy przygotować na poszczególne ćwiczenia i seminarium są publiko-
wane na stronie http://biofizyka.ump.edu.pl/lekarski2 
4. Na każdym ćwiczeniu laboratoryjnym obowiązuje znajomość zagadnień zawartych w rozdziale „Uwagi o pomiarach” 
podręcznika „Wybrane ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki” pod red P. Piskunowicza i M.Tuliszki. 
5. Na każde ćwiczenie laboratoryjne należy przynieść zeszyt, linijkę, kalkulator, długopis, ołówek, formularz raportu do 
danego ćwiczenia. 
6. W pracowni dydaktycznej należy przestrzegać zasad współżycia społecznego, w szczególności nie należy bez uzasadnie-
nia chodzić po pracowni, prowadzić głośnych rozmów, porozumiewać się z ćwiczącymi przy innych stołach laboratoryjnych. 
7. Po wejściu do pracowni i zajęciu miejsca przy wyznaczonym ćwiczeniu ćwiczący czekają na uruchomienie ćwiczenia 
przez właściwego nauczyciela. 
8. Studentom nie wolno samodzielnie rozpoczynać ćwiczenia laboratoryjnego, a w szczególności podłączać przyrzą-
dów pomiarowych do źródła prądu. 
9. Studentów ponadto obowiązuje: 

a. przestrzeganie zapisów Regulaminu Studiów, 
b. poszanowanie sprzętu i aparatury pomiarowej, 
c. uporządkowanie stanowiska ćwiczeń po zakończeniu zajęć, 
d. przestrzeganie ogólnie przyjętych form zachowania, 
e. uczciwość i rzetelność w pracy na wszystkich etapach ćwiczenia (nieuczciwość może spowodować wykluczenie ćwi-

czącego z zajęć kontrolowanych), 
f. przestrzeganie wszystkich bieżących zarządzeń Kierownika Katedry i osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, 
g. przechowywanie odzieży wierzchniej w szatni i nie przynoszą jej do sal ćwiczeniowych, 
h. noszenie identyfikatorów z widocznym imieniem i nazwiskiem. 

10. Kierownik Katedry Biofizyki rozstrzyga inne kwestie nieujęte w ww. „Zasadach”. 


