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REGULAMIN WEWNĘTRZNY-Przepisy porządkowe 

Szczegółowa organizacja, porządek odbywania i zaliczania zajęć z prowadzonych w jednostce 

przedmiotów 

 

 Niniejszy regulamin ustala szczegółowe zasady organizację i  porządek odbywania i zaliczania zajęć 

prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej w zakresie nieuregulowanym w 

Regulaminie Studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Załącznik do  Uchwały Nr CCLI/2019 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2019 roku). 

1. W  roku akademickim 2019/20 w Katedrze i Zakładzie Botaniki prowadzone są zajęcia z 
następujących przedmiotów: 
na kierunku Farmacja:  
kursy obowiązkowe : Botanika Farmaceutyczna – dla studentów I roku (semestr letni); 
kursy fakultatywne:  Biotechnologia Roślin – dla studentów III roku (semestr zimowy), Etnobotanika 
– dla studentów IV roku (semestr zimowy),  Prace magisterskie -  dla studentów V roku (semestr 
letni); 
na kierunku Kosmetologia I stopnia:  
kursy obowiązkowe: Botanika w kosmetologii - dla studentów I roku (semestr letni); 
kursy fakultatywne: Prolegomena do kosmetyku naturalnego - dla studentów I roku(semestr letni); 
Rośliny kosmetyczne - dla studentów I roku (semestr letni); Roślinne źródła antyoksydantów – dla 
studentów III roku (semestr zimowy), Etnobotanika w kosmetyce- dla studentów III roku (semestr 
zimowy) 
 na kierunku Kosmetologia I stopnia:  
 Biotechnologia roślin – dla studentów I roku ((semestr zimowy); 
na Studiach III stopnia -  Doktoranckich 
Postępy w analizie i ocenie jakości substancji roślinnych – dla studentów II roku (semestr letni) 
 
2. Zajęcia prowadzone są w sposób zgodny z planem studiów oraz formą i treściami umieszczonymi w 
obowiązującym  Sylabusie danego przedmiotu.  

3. Szczegółowe informacje o sposobie realizacji zajęć przedmiotów w danym semestrze tj. 
harmonogramy zajęć z podziałem na formy realizacji, regulamin zajęć z przedmiotu, tematy 
poszczególnych zajęć, terminy sprawdzianów, kolokwiów, sposób i warunki  zaliczenia przedmiotu 
umieszczane są w gablocie informacyjnej na III piętrze Collegium Universum ul. Chodźki 1,  przy Sali 
Ćwiczeń 308, w ostatnim tygodniu poprzedzającym semestr. Ponadto są one dostępne na stronie 
internetowej jednostki (http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-
organizacyjna/szczegoly,180,informacje.html#news-title) w zakładce „Informacje” najpóźniej w 
pierwszym tygodniu zajęć z danego przedmiotu oraz szczegółowo objaśniane na pierwszych 
zajęciach. Równolegle jest podawany do wiadomości studentów ogólny zakres zagadnień niezbędny 
do zaliczenia poszczególnych przedmiotów. Szczegółowy  zakres wymaganych do zaliczenia 
zagadnień jest określony treściami programowymi realizowanych przedmiotów i zapisany w sylabusie 
przedmiotu.   



 

4. Wszystkie zajęcia  w ramach prowadzonych przedmiotów są obowiązkowe. Dopuszczalna jest 

jedynie nieobecność na zajęciach usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub urzędowym 

(przedłożonym w ciągu tygodnia po zaistniałej nieobecności), która musi być odpracowana w formie 

przewidzianej programem w sposób uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia, w możliwie 

najszybszym terminie.  

 

Ogólne przepisy porządkowe obowiązujące w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej:   

1. Student zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania wszystkich przepisów 

obowiązujących na terenie jednostki (BHP, P.POŻ, przepisy porządkowe) oraz respektowania 

uwag w tym zakresie osób prowadzących zajęcia. 

2.  Podczas zajęć Student zobowiązany jest do noszenia odpowiedniej odzieży ochronnej tj. obuwia 

laboratoryjnego oraz białego fartucha  

3. Student ponosi pełną odpowiedzialność materialną za sprzęt i materiały, z których korzysta 

podczas ćwiczeń.  

4. Student zobowiązany jest do bieżącego przygotowywania się do zajęć oraz do posiadania na 

każdych zajęciach mikroskopowych niezbędnego wyposażenia podanego w odrębnym 

ogłoszeniu .  

5. W przypadku okazania przez studenta zwolnienia lekarskiego usprawiedliwiającego jego 

nieobecność na zajęciach, student ma prawo do odpracowania ćwiczeń w terminie ustalonym 

przez osobę prowadzącą. 

6. Warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów szczegółowo określają regulaminy 

przedmiotów stanowiące załącznik do Regulaminu wewnętrznego jednostki i podawane do 

wiadomości studentów przed rozpoczęciem zajęć. 

7. Student  „ściągający” podczas kolokwium, zaliczenia lub egzaminu otrzymuje ocenę 

niedostateczną, a jego praca nie podlega sprawdzeniu.  

8. W trakcie zajęć surowo zakazane jest rejestrowanie lub fotografowanie materiałów 

dydaktycznych, okazów i preparatów, a w szczególności treści testów i zaliczeń. 

9. W przypadku otrzymania z kolokwium oceny niedostatecznej, student ma obowiązek uzyskania 

zaliczenia w terminie poprzedzającym następne kolokwium. W przypadku braku zaliczenia 

kolejny termin wyznacza się na dwa ostatnie tygodnie ćwiczeń poprzedzające sesję 

egzaminacyjna. 

10. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach w dniu kolokwium lub na zaliczeniu  czy 

egzaminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

11.  Publikacja wyników związanych z procesem kształcenia studenta, w postaci elektronicznej lub 

informacji wywieszonej w gablocie jednostki jest możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody studentów na 

pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.  Opublikowane informacje mogą zawierać numer albumu 

studenta oraz ocenę.  

  


