WARUNKI ZALICZENIA BIOFIZYKI MEDYCZNEJ DLA STUDENTÓW
ODDZIAŁU MEDYCYNY LABORATORYJNEJ 2018/2019
Przedmiot biofizyka obejmuje:
1. Wykonanie 6 ćwiczeń laboratoryjnych po 5 pkt. za każde ćwiczenie: w sumie 30 pkt.
2. Zaliczenie pisemnego kolokwium 1 dotyczącego wykładów w dniu 26 XI 2018 r. : 25 pkt.
3. Zaliczenie pisemnego kolokwium 2 z ćwiczenia statystycznego (3 lub 4 zajęcia laboratoryjne). : 10 pkt.
4. Zaliczenie pracy domowej (wykres) – 5 pkt.
3. Suma punktów do zdobycia wynosi 30 + 25 + 10 + 5 = 70 pkt.
WARUNKIEM ZALICZENIA BIOFIZYKI JEST UZYSKANIE MINIMUM 36 pkt. i UZYSKANIE
CO NAJMNIEJ 12 pkt. Z KOLOKWIUM 1
SKALA OCEN ZAWARTA JEST W TABELI 1.
TABELA 1. SKALA OCEN
OCENA
2
3
3.5
4
4.5
5

Ilość punktów
Poniżej 36
36 - 42
43 – 49
50 - 56
57 – 63
64– 70

Szczegóły dotyczące sposobu wykonania i oceny danego ćwiczenia laboratoryjnego zawarte są w
REGULAMINIE LABORATORIUM BIOFIZYKI.
REGULAMIN PRACOWNI BIOFIZYKI
1. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa.

2.
3.
4.
5.
6.

Dla osób posiadających 1 nieobecność usprawiedliwioną będzie możliwość wykonania ćwiczenia w
terminie późniejszym. Dwie nieobecności na pracowni biofizyki powodują nie zaliczenie przedmiotu.
Student przed przystąpieniem do pierwszych ćwiczeń ma obowiązek zapoznać się z regulaminem
ćwiczeń oraz z przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest uruchomienie aparatury bez sprawdzenia przez asystenta lub samowolne oddalanie
się od pracujących urządzeń.
Student jest obowiązany wykonać sześć ćwiczeń laboratoryjnych według wywieszonego
harmonogramu..
Z każdego ćwiczenia student otrzymuje punkty:
(1) sprawozdanie z ćwiczenia
0 – 2 pkt.,
(2) 10 minutowy pisemny sprawdzian przed wykonaniem ćwiczenia ( 3 pytania otwarte lub zamknięte
dotyczące wykonywanego ćwiczenia) - 0 – 3 pkt.

7. Sprawozdanie z ćwiczenia wykonane jest jako praca samodzielna studenta.
8. Wynik końcowy ze sprawozdania ( maks. 2 pkt) uzależniony jest od ilości popełnionych błędów.
9. Na wykładzie ( 26 XI) i zajęciach laboratoryjnych ( 18X lub 25 X 2018 r.) odbędą się dwa kolokwia.
Kolokwium 1 obejmuje materiał z wykładów, kolokwium 2 poświęcone będzie ćwiczeniom
statystycznym.

Ocena końcowa z przedmiotu biofizyki jest zależna od sumy uzyskanych punktów ( patrz Tabela 1).
Dla osób, które nie uzyskają wymaganej minimalnej ilości 36 punktów przewidziany jest egzamin
ustny ( tematyka dotycząca wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych). Termin – styczeń 2019 r.
UWAGI DOTYCZĄCE STUDENTÓW, KTÓRZY MAJĄ ZDANY EGZAMIN LUB ZALICZENIE Z
BIOFIZYKI LUB FIZYKI NA INNEJ UCZELNI LUB REPETENTÓW :
Studenci, którzy mają udokumentowany stopień w indeksie z pracowni biofizyki lub fizyki
uzyskany na innej uczelni lub repetenci mogą być zwolnieni (po indywidualnej rozmowie z
kierownikiem pracowni biofizyki). W szczególnych przypadkach należy zdać egzamin ustny z
tematyki prowadzonej na wykładach z biofizyki oraz ćwiczenia statystycznego.

