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REGULAMIN ZAJĘĆ 

Z MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ ZAJĘCIA ZINTEGROWANE 

DLA STUDENTÓW 

IV ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM UJ CM 

 

ROK AKADEMICKI 2020/2021 

 

 
1. Zajęcia z mikrobiologii klinicznej na IV roku kierunku lekarskiego są zintegrowane z innymi 

zajęciami (zagadnienia związane z kardiologią i pulmonologią) w ramach przedmiotu choroby 

wewnętrzne. 

2. Zajęcia prowadzone są w formie seminariów i ćwiczeń w systemie hybrydowym. 

1. Seminaria prowadzone są zdalnie przez platformę Microsoft Teams. 

2. Ćwiczenia odbywają się stacjonarnie w sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM, ul. 

Czysta 18, Kraków. 

3. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 

4. Terminy zajęć dla poszczególnych grup dziekanatowych zawarte są w harmonogramie. 

5. Student zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach z grupą dziekanatową, do której 

został przypisany, zgodnie z harmonogramem. 

6. W przypadku nieobecności wymagane jest odrobienie zajęć z inną grupą dziekanatową, 

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z koordynatorem przedmiotu 

prof. Małgorzatą Bulandą i prowadzącymi zajęcia. 

1. W związku z epidemią COVID-19 i koniecznością dostosowana liczebności grup do 

powierzchni sal dydaktycznych odrabianie zajęć będzie możliwe tylko w uzasadnionych 

przypadkach tj. choroba, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. 

2. Student odrabiający zajęcia musi uzyskać potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach, 

zarówno seminariach, jak i ćwiczeniach, u osób prowadzących. 

 W przypadku seminariów prowadzonych zdalnie student powinien zwrócić się 

pisemnie do prowadzącego o odnotowanie obecności, bezpośrednio po zajęciach. 

 Potwierdzenie odrobienia ćwiczeń odbywa się za pomocą poświadczenia, którego 

wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Poświadczenie należy złożyć w 

sekretariacie Katedry Mikrobiologii (ul. Czysta 18, Kraków) lub u prowadzących 

zajęcia, w tym samym dniu, w którym zajęcia były odrabiane. 

3. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość zaliczenie materiału poprzez kolokwium, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem przedmiotu prof. Małgorzatą Bulandą. 

7. W trakcie zajęć ćwiczeniowych, na których student może mieć kontakt z materiałem 

zakaźnym, obowiązuje regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM, stanowiący 

załącznik do niniejszego regulaminu. 

8. Na zajęcia ćwiczeniowe student przynosi własny fartuch ochronny i własną maskę 

ochronną oraz worek foliowy na zużyty fartuch. 
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9. W czasie zajęć mogą być przeprowadzane krótkie, pisemne lub ustne sprawdziany 

wiadomości. 

10. Podstawą do uzyskania końcowego zaliczenia zajęć z mikrobiologii klinicznej na IV roku jest 

obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie wszystkich zajęć. 

11. Nieujęte w regulaminie kwestie będą rozpatrywane na bieżąco przez koordynatora przedmiotu 

prof. Małgorzatę Bulandę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

1. Wzór poświadczenia odrobienia zajęć ćwiczeniowych. 

2. Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJ CM. 


