
 

REGULAMIN PRACOWNI ANALIZY INSTRUMENTALNEJ - KOSMETOLOGIA 

 

I. Frekwencja studentów na ćwiczeniach. 

 

1. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. 

2. Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie (bez kwadransa akademickiego) 

sprawdzeniem listy obecności. Lista ta może być również sprawdzona o godzinie zakończenia 

pracowni. Nieobecność studenta w czasie sprawdzania tej listy równać się będzie nieobecności 

nieusprawiedliwionej. Pracownię można opuścić wcześniej po uprzednim zwolnieniu się u swojego 

asystenta (nie dotyczy to krótkotrwałych przerw). 

3. Usprawiedliwienie nieobecności powinno się odbywać na najbliższej pracowni po ustaniu przyczyny 

nieobecności. 

4. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (choroby odnotowanej zwolnieniem lekarskim w 

książeczce zdrowia studenta lub z innych zasadnych przyczyn), student musi odpracować opuszczone 

pracownie w innym terminie (po uzgodnieniu z asystentem).  

 

II. Zaliczenie pracowni. 

 

1. Studentów obowiązuje aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i seminariach przewidzianych 

harmonogramem (4 ćwiczenia oraz 2 seminaria), wykonanie sprawozdań z realizacji zadania i 

przedstawienie ich asystentowi do zaliczenia. 

2. Na zajęciach student podlega ocenie w ramach której oceniany jest sposób realizacji zadania (1-3pkt), 

opis przeprowadzonych analiz (1-3pkt), umiejętność praktycznego wykorzystania parametrów danej 

metody do analizy jakościowej i ilościowej (1-3pkt). Dodatkowo prowadzący zajęcia ocenia 

samodzielność, zaangażowanie w realizację zadania, aktywne uczestnictwo, umiejętność pracy w 

grupie, stosunek do kolegów i osób prowadzących zajęcia, przestrzeganie przepisów BHP (1-3pkt). Z 

każdego ćwiczenia student otrzymuje dwie oceny: ocena 1 – za „Realizację zadania”, ocena 2 – za 

„Obserwację”. Przeliczenia punktów na ocenę odbywa się zgodnie z sylabusem. 

3. Ocena praktycznego wykorzystania parametrów danej metody będzie odbywała się w formie krótkiego 

zaliczenia składającego się z 6 krótkich pytań (3 pytania – podstawowe informacje dotyczące metody, 3 

pytania - bezpośrednio związane z ćwiczeniem). Każde z pytań punktowane jest 0 - 0.5pkt.  

4. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie min 5 punktów z KAŻDEGO ćwiczenia.  

5. Studenci, którzy do końca trwania pracowni nie uzyskają wymaganej sumy punktów z poszczególnych 

ćwiczeń – nie uzyskają zaliczenia.  

6. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią obliczaną wg następującego algorytmu:  
(ocena z zaliczenia pisemnego × 0,6) + (średnia ocen z realizacji zadania × 0,3) + (średnia z ocen z obserwacji × 0,1) 

 

III. Sprawy porządkowe 

 

1. W czasie zajęć każdy student ma obowiązek dbać o porządek na swoim stanowisku pracy. 

2. Na pracowni oraz w pokoju wagowym przez cały czas winien być zachowany należyty porządek. 

Niedopuszczalne jest przenoszenie biuret. 

3. Ważenie w pokoju wagowym powinno się odbywać zgodnie z odnośnymi instrukcjami. O zasadach 

zachowania się w pokoju wagowych studenci zostaną poinformowanie dokładnie w stosownym czasie. 

4. Po zakończeniu ćwiczeń biurety powinny być przemyte i napełnione wodą destylowaną. Butelki z 

roztworami oraz lejki do biuret powinny być odkładane na plastikowe tacki. 

5. Zaleca się właściwe używanie wody destylowanej – niedopuszczalne jest marnotrawienie wody oraz 

innych odczynników chemicznych, jak również zanieczyszczania ich innymi substancjami. Sprzęt 

szklany należy w pierwszej kolejności myć i płukać w wodzie wodociągowej, a dopiero następnie 

opłukać wodą destylowaną. 

6. Studenci zobowiązani są dbać o swój sprzęt laboratoryjny, chronić naczynia szklane przed stłuczeniem,  

niedopuszczalne jest zabieranie sprzętu kolegom.  

7. Odczynniki i inny sprzęt stosowany na pracowni należy po użyciu odkładać na ich stałe miejsca 

8. Na koniec każdej pracowni należy swoje miejsce pracy pozostawić w należytym porządku. Nie wolno 

opuszczać pracowni bez zdania stanowiska pracy dyżurnemu lub pracownikowi technicznemu.  

9. Wszystkie odczynniki i roztwory należy wylewać do specjalnie przygotowanych  pojemników. 



10. Studenci zobowiązani są przebywać na pracowni w fartuchach laboratoryjnych oraz zmienić obuwie 

przed wejściem na pracownię. Wierzchnie okrycia maja być pozostawione w szatni. Torebki oraz 

plecaki powinny być trzymane tylko i wyłącznie na wyznaczonych półkach (przy zlewach).  

11. Podczas zajęć zabronione jest używanie telefonów komórkowych oraz spożywanie posiłków na 

pracowni.  

  

IV. Zalecenia końcowe. 

 

1. W czasie zajęć w sprawach wykonywania analiz i stosowanych odczynników studenci mogą się 

zwracać do asystenta technicznego. 

     2. W sytuacjach nieprzewidzianych regulaminem należy zwracać się do asystentów prowadzących 

ćwiczenia. 

 

Zaliczenie wykładów: Wg Regulaminu studiów UM w Lublinie (§ 8 pkt.5): „Uczestnictwo we wszystkich 

formach kształcenia wynikających z planów studiów jest obowiązkowe”. Zaliczenie wykładów odbywa się 

w formie pisemnej w terminie uzgodnionym z kierownikiem przedmiotu – ocena z zaliczenia pisemnego 

wliczana jest do oceny końcowej z przedmiotu. 


