
Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną 

Regulamin przedmiotu: Genetyka medyczna 2018/2019 

Kierunek: Biomedycyna, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym 

Koordynator: mgr Sylwia Popek-Marciniec 

sylwia.popek@umlub.pl lub sylwia.popek@gmail.com  

I. Ogólny opis kursu  

1. Kurs Genetyki medycznej składa się z 20 godzin wykładów i 30 godzin zajęć seminaryjnych. 

2. Kurs kończy się zaliczeniem z oceną.  

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Genetyki Nowotworów: 

www.genetyka.umlub.pl 

II. Zasady  

1. Student jest zobowiązany przychodzić punktualnie na zajęcia.   

2. Zajęcia seminaryjne są obowiązkowe:  

 Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.   

 Używanie  telefonów  komórkowych,  robienie  zdjęć  i  nagrywanie  podczas  zajęć  jest  

zabronione!  

 Studenci są zobowiązani do zmieniania obuwia przed wejściem do sali ćwiczeń. Fartuchy  

na ćwiczeniach nie są obowiązkowe.   

 Nieodpowiednio zachowujący się studenci będą wypraszani z sali ćwiczeń, co będzie wiązać się z 

nieobecnością.  

 Student jest zobowiązany do wcześniejszego przygotowania się na zajęcia zgodnie z zakresem treści. 

3. Wykłady są obowiązkowe. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.  

III. System punktowy  

1. Podczas całego kursu można uzyskać 50 punktów (20 punktów z ćwiczeń, 10 punktów z wykładów oraz 

20 punktów z zaliczenia końcowego). 

2. Punkty z wykładów: 10 punktów za obecność na wykładach (1 punkt za każdą obecność) 

3. Punkty z seminariów: 10 punktów z prezentacji i 10 punktów za aktywność. 

4. Prezentacja  

 Każdy student jest zobowiązany przygotować na seminaria jedną autorską prezentację. 

 Za prezentację student może otrzymać maksymalnie 10 punktów. 

 Tematy prezentacji będą losowane na pierwszych ćwiczeniach. 

 

 

mailto:sylwia.popek@umlub.pl
mailto:.popek@gmail.com


Ocena prezentacji Punkty 

Zgodność prezentacji z zagadnieniami 0 – 2 

Zdjęcia/ilustracje w prezentacji 0 – 2  

Sposób prezentowania (samodzielne opowiadanie o 

danym temacie) 

0 – 2  

Wiedza i umiejętności – nauczyciel zadaje pytania w 

celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności studenta 

0 – 4  

  

5. Zaliczenie końcowe: 

  Składa się z 20 pytań testowych. Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje 1 punkt 

(maksymalnie 20 punktów za cały test). 

 Zaliczenie końcowe odbędzie się po zakończeniu ćwiczeń i wykładów w terminie uzgodnionym z 

koordynatorem przedmiotu.  

 Kryterium wymaganym do zaliczenia testu jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi. 

V. Ocena Końcowa  

1. Na ocenę końcową składa się suma punktów z seminariów, wykładów oraz końcowego testu 

zaliczeniowego.  

2. Kalkulacja oceny końcowej umieszczona poniżej w tabeli.  

Zakres procentowy (%) Ilość punktów Ocena 

100 – 93  50 – 46  5,0 

92 – 85  45 – 42  4,5 

84 – 77  41 – 38  4,0 

76 – 69 37 – 34  3,5 

68 – 60  33 – 30  3,0 

poniżej 60  29 ≥ 2,0 

 


