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I. Ogólny opis kursu  

1. Kurs Genetyki medycznej składa się z 10 godzin wykładów i 10 godzin zajęć seminaryjnych. 

2. Wykłady i seminaria odbywają się w formie zdalnej (online). Każdy student ma obowiązek zapoznać się 

Zarządzeniem Nr 161/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 18 października 2020 

roku w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 oraz z 

Załącznikiem nr 1 do wyżej wymienionego Zarządzenia.  

3. Kurs kończy się zaliczeniem z oceną.  

II. Zasady  

1. Student jest zobowiązany logować się punktualnie na zajęcia.   

2. Studenci są zobowiązani do logowania się równolegle na platformę Moodle oraz MS Teams i muszą 

pozostać zalogowani przez cały czas trwania zajęć.  

3. Zajęcia seminaryjne są obowiązkowe:  

 Studenci są zobowiązani potwierdzić swoją obecność przed włączoną kamerą umożliwiając 

nauczycielowi potwierdzenie obecności.  

 Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.   

 Studenci mają obowiązek przestrzegać zasad internetowego savoir-vivre.  Nieodpowiednio 

zachowujący się studenci zostaną odsunięci od udziału w zajęciach, co będzie wiązać się z 

nieobecnością. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, nauczyciel ma możliwość skierowania 

notatki służbowej opisującej wydarzenie i złe zachowanie i przesłanie jej do odpowiedniego 

dziekanatu.  

 Każdy student ma obowiązek przygotować się na zajęcia zgodnie z zakresem treści podanym 

przez nauczyciela.  

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

III. System punktowy  

1. Podczas całego kursu można uzyskać 35 punktów (15 punktów z seminariów oraz 20 punktów z 

zaliczenia końcowego). 

2. Punkty z seminariów: 15 punktów za kolokwia cząstkowe  
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3. Kolokwia cząstkowe odbędą się na 2 i 4 seminarium i będą obejmowały treści z poprzednich zajęć 

seminaryjnych. 

IV. 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 wykładów i seminariów na ostatnich zajęciach. 

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

V. Ocena Końcowa  

1. Na ocenę końcową składa się suma punktów z seminariów oraz zaliczenia końcowego. 

2. Kalkulacja oceny końcowej umieszczona poniżej w tabeli.  

Zakres procentowy (%) Ocena 

100 – 93  5,0 

92 – 85  4,5 

84 – 77  4,0 

76 – 69 3,5 

68 – 60  3,0 

poniżej 60  2,0 

 


