Regulamin obowiązujący studentów I roku KOSMETOLOGII studiów II stopnia
w Zakładzie Chemii Organicznej UMB
na zajęciach z przedmiotu „Surowce kosmetyczne” w roku akademickim 2019/2020
Informacje ogólne dotyczące zajęć:
1. Zajęcia z przedmiotu „Surowce kosmetyczne” odbywają się w wymiarze godzin przewidzianym programem
studiów:

15 godz. wykładu – 6 wykładów,

15 godz. seminarium – 6 seminariów,

18 godz. ćwiczeń – 6 ćwiczeń.
2. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w studenckiej sali ćwiczeń Zakładu Chemii Organicznej nr 2.34 (I piętro
Collegium Primum).
3. Harmonogram zajęć oraz sylabus zawierający treści programowe zamieszczone są na tablicy ogłoszeń
Zakładu oraz na stronie internetowej Zakładu (zakładka Dydaktyka, Kosmetologia II stopnia-Surowce
kosmetyczne, Szczegółowy rozkład zajęć lub Sylabus):
https://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-chemii-organicznej
4. Zakresy materiału obowiązującego studenta na poszczególnych seminariach i ćwiczeniach, instrukcje do
ćwiczeń oraz szablony sprawozdań zamieszczone są na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej
(zakładka Dydaktyka, Kosmetologia II stopnia-Surowce kosmetyczne, Szczegółowy rozkład zajęć):
https://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-chemii-organicznej
5. Godziny konsultacyjne osób prowadzących zajęcia:

dr Monika Tomczyk – czwartek – 13:00-14:00

dr Anna Pućkowska – czwartek – 10:30-12:00
6. Kierownik Zakładu przyjmuje w sprawach studenckich po wcześniejszym umówieniu.
Informacje praktyczne dotyczące zajęć:
1. Ubranie wierzchnie i obuwie należy zostawić w szatni (II piętro budynku Collegium Primum).
2. W trakcie trwania zajęć (wykładów, seminariów, ćwiczeń, zaliczeń, kolokwium i egzaminu) obowiązuje
zakaz wykonywania zdjęć, nagrywania dźwięku i/lub filmowania oraz używania urządzeń elektronicznych
(telefonów komórkowych, notebooków, sprzętu audio/video itp.).
3. Na wykłady/seminaria/ćwiczenia należy przychodzić punktualnie (spóźnienie powyżej 15 minut traktowane
jest jako nieobecność nieusprawiedliwiona).
4. Na ćwiczenia laboratoryjne student obowiązany jest wejść ubrany w:

biały fartuch laboratoryjny

obuwie laboratoryjne

okulary laboratoryjne.
5. Student powinien przychodzić na zajęcia zapoznany z instrukcją wykonania ćwiczenia oraz z opanowaną
wiedzą teoretyczną. Zakres materiału obowiązujący na poszczególnych zajęciach podany jest
w wymaganiach, które zawarte są wraz z instrukcją do ćwiczeń oraz wzorami sprawozdań w na stronie
internetowej Zakładu Chemii Organicznej. W celu właściwego przygotowania do zajęć zaleca się korzystanie
z instrukcji do ćwiczeń, podręczników, publikacji naukowych oraz z treści podanych na wykładach
i seminariach.
6. Podczas pierwszego ćwiczenia studenci zapoznają się z regulaminem pracowni i zasadami BHP
obowiązującymi na pracowni chemicznej.
7. Student jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnoepidemiologicznych.
8. Student, który nie odbył przeszkolenia w zakresie BHP nie ma prawa uczestniczyć w zajęciach
laboratoryjnych.
9. Wszelkie wypadki i niebezpieczne zdarzenia należy natychmiast zgłaszać osobie prowadzącej ćwiczenia.
10. Na sali ćwiczeń student ma prawo przebywać wyłącznie w obecności osoby prowadzącej zajęcia. W trakcie
zajęć nie wolno bez zgody osoby prowadzącej zajęcia opuszczać sali ćwiczeń. Wprowadzenie osób
postronnych na salę ćwiczeń jest niedozwolone.
Forma, warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceniania:
1. Zaliczenie pojedynczych zajęć laboratoryjnych wymaga spełnienia następujących warunków:

obowiązkowej obecności na ćwiczeniach

udziału w kolokwium wejściowym („wejściówka”) przeprowadzanego w formie pisemnej

praktycznego wykonania ćwiczenia

sporządzenia i oddania sprawozdania osobie prowadzącej zajęcia na zakończenie bieżącego
ćwiczenia.
2. Zaliczenie ćwiczeń opiera się o system punktowy. Na każdym ćwiczeniu student może zdobyć maksymalnie
10 punktów. Cząstkowa punktacja z ćwiczeń podawana jest każdemu ze studentów indywidualnie podczas
kolejnego ćwiczenia.
3. W sumie za część ćwiczeniową uzyskać można 60 punktów: 6 ćwiczeń × 10 pkt = 60 pkt.
4. Zaliczenie seminariów uzyskuje się na podstawie:

obowiązkowej obecności na seminariach

aktywnego uczestnictwa w dyskusji podczas seminariów

udziału w kolokwium seminaryjnym obejmującym materiał omawiany na seminariach, ocenianego
w skali punktowej. Wyniki kolokwium zamieszczane są na stronie internetowej Zakładu.

4.

5.
6.
7.

Warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej jest:
a. Wykonanie wszystkich ćwiczeń praktycznie i zdobycie co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów
(36 pkt).
b. Uzyskanie z kolokwium co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów.
c. W przypadku nieuzyskania ilości punktów wymaganych do zaliczenia przedmiotu, student może pisać
kolokwium zaliczeniowe obejmujące cały zakres materiału obowiązujący na ćwiczeniach praktycznych
i seminariach.
Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego jest:

praktyczne wykonanie części eksperymentalnej w całości

brak nieusprawiedliwionej nieobecności na ćwiczeniach i seminariach

uzyskanie nie mniej niż 30% maksymalnej ilości punktów z kolokwium oraz nie mniej niż
30% maksymalnej ilości punktów z ćwiczeń (18 pkt).
Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym ocenianym w czterostopniowej skali ocen (2.0-5.0).
Egzamin obejmuje wszystkie treści programowe przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny (3.0-5.0) z egzaminu, czyli uzyskanie
co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów możliwej do zdobycia na egzaminie.
Nieobecność na egzaminie w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia jest równoznaczna z uzyskaniem
oceny niedostatecznej, którą wpisuje się do indeksu. Usprawiedliwienie powinno być złożone najpóźniej
w dniu egzaminu, a w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach w ciągu 14 dni po terminie egzaminu.
Usprawiedliwieniem może być zwolnienie lekarskie, bądź poświadczone przez dziekana oświadczenie
o zaistnieniu wypadku losowego. W przypadku uznania, że nieobecność studenta na egzaminie jest
usprawiedliwiona, osoba odpowiedzialna za prowadzenie przedmiotu wyznacza nowy termin egzaminu.
Egzamin ten traktuje się jako składany we właściwym terminie.

Możliwości i formy wyrównywania zaległości:
1. Student jest obowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach.
2. W przypadku nieobecności należy ją usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny nieobecności,
najpóźniej na pierwszych zajęciach, w którym student uczestniczy po okresie nieobecności. Po tym czasie
zwolnienia nie będą przyjmowane, a nieobecność na zajęciach nie będzie usprawiedliwiona. Honorowane
będą tylko zwolnienia lekarskie lub dziekańskie.
3. Odpracowanie ćwiczenia będzie możliwe po zakończeniu zajęć objętych harmonogramem, w terminie
podanym w szczegółowym harmonogramie na dany rok akademicki. Informacja o terminie odrabiania
ćwiczenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zakładu.
W czasie kolokwium/egzaminu z „Surowców kosmetycznych”:
1. Student powinien być przygotowany na ewentualność okazania legitymacji studenckiej.
2. Student nie może posiadać przy sobie telefonu komórkowego, smartwatcha, zestawów słuchawkowych,
mikrokamer, mikrofonów lub innych urządzeń elektronicznych.
3. Osoby z długimi włosami proszone są o związanie włosów, tak aby w czasie trwania zaliczenia twarz była
widoczna.
4. Przypominamy o odpowiednim stroju i punktualnym przybyciu na kolokwium/egzamin.
5. Osoby wchodzące na kolokwium/egzamin akceptują powyższe postanowienia.
Ponadto, o fakcie nieetycznego zachowania Studenta zostaną pisemnie powiadomione Władze Uczelni,
co skutkuje wszczęciem postępowania dyscyplinarnego zgodnie § 84 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku: „Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów
obowiązujących w Uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta.”
Część spójną powyższego regulaminu stanowi Zarządzenie nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zakazu korzystania z niedozwolonej pomocy podczas egzaminów
(https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1295/zarzadzenie-nr-25-2019):
1.

§1

Zakazane jest korzystanie przez studentów i doktorantów podczas egzaminów, kolokwiów, sprawdzianów i innych form
sprawdzania wiedzy, zwanych dalej egzaminami, z niedozwolonych form pomocy.
2. Za niedozwolone formy pomocy uważa się między innymi:
a. wnoszenie na egzaminy telefonów komórkowych, innych urządzeń elektronicznych, jakichkolwiek akcesoriów
do takich urządzeń, podręczników, notatek itp.
b. korzystanie podczas egzaminów z telefonów komórkowych, bądź innych urządzeń elektronicznych,
jakichkolwiek akcesoriów do takich urządzeń, podręczników, notatek itp.
c. korzystanie z pomocy innych osób, o ile korzystanie z takiej pomocy nie wynika z obowiązujących przepisów
lub zasad egzaminu.
3. Nauczyciel akademicki dokonujący sprawdzenia wiedzy może zezwolić na korzystanie podczas z egzaminu
z podręczników, notatek i innych źródeł wiedzy. W takim przypadku, nie stanowi to niedozwolonej formy pomocy.
§2
W przypadku stwierdzenia korzystania przez studenta lub doktoranta z niedozwolonej formy pomocy, należy niezwłocznie
przerwać egzamin tej osoby i zawiadomić o powyższym Rektora celem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (co może
zakończyć się nawet ukaraniem studenta/doktoranta karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni) i zawiadomienia organów ścigania
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Wykaz zalecanych podręczników:
Wykaz podręczników obowiązujących i zalecanych do opanowania materiału z wykładów, seminariów i ćwiczeń
znajduje się na stronie internetowej Zakładu, a także jest częścią składową sylabusa.

