
Regulamin nauczania modułu BBCG: Część Genetyka kliniczna 

Kierunek lekarski I i II Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

Rok akademicki 2020/21 semestr letni oraz 2021/22 semestr zimowy 

 

I. Ogólny opis kursu 

1. Kurs z przedmiotu Genetyki Klinicznej w ramach modułu BBCG składa się z 2 godzin wykładów, 6 

godzin ćwiczeń i 3 godzin seminariów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 (BBCG3) oraz z 3 

godzin seminariów, 5 godzin ćwiczeń w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 (BBCG4). Kurs 

prowadzony będzie w formie kontaktowej i on-line na platformie https://e-learning2020.umlub.pl 

2. Odpowiedzialnym za przedmiot jest kierownik Katedry Genetyki Medycznej. Zajęcia prowadzone są 

w Zakładzie Genetyki Klinicznej (ZGK) i Zakładzie Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną 

(ZGNPC) UM w Lublinie.  

3. Koordynatorami przedmiotu są: dr hab. n. med. Dorota Koczkodaj (E-mail: dorota.koczkodaj@umlub.pl) 

-ZGNPC i dr n. med. Paulina Gil-Kulik (E-mail: paulina.gil-kulik@umlub.pl) - ZGK. 

 

II. Zasady 

1. Student jest zobowiązany przychodzić punktualnie na zajęcia i nie zostanie wpuszczony do sali ćwiczeń, 

jeśli nieusprawiedliwione spóźnienie będzie dłuższe niż 15 minut. 

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

3. Ćwiczenia, seminaria i wykłady są obowiązkowe: 

-więcej niż 1 nieobecność podczas kursu nie jest dozwolona (w przypadku chorób przewlekłych 

wymagana jest zgoda Dziekana na kontynuowanie kursu).  

-w celu usprawiedliwienia nieobecności na następnych zajęciach należy przedstawić zwolnienie lekarskie 

lub inny dokument w Zakładzie prowadzącym dane zajęcia.  

-dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.  

-jeśli nieobecność trwa dłużej niż 2 tygodnie i jest usprawiedliwiona student zobowiązany jest do 

nadrobienia zaległości w terminach uzgodnionych z koordynatorem. 

-używanie telefonów komórkowych, robienie zdjęć i nagrywanie podczas zajęć jest zabronione!    

Za złamanie tej zasady studentowi może być odjęte do 10 punktów 

-studenci są zobowiązani do zmiany obuwia przed wejściem do sali ćwiczeń. Fartuchy na ćwiczeniach 

seminaryjnych nie są obowiązkowe.  

4. Student zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami (BHP, PPOŻ, Porządkowym Sali ćwiczeń, 

Pierwszej Pomocy) obowiązującymi w Katedrze Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie. 
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III. Zaliczenie końcowe modułu BBCG 

1. Zaliczenia końcowe składają się z: 

- 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią (1 pytanie = 1 punkt)  - 

semestr letni 2020/21. Zaliczenie obejmuje zakres wiedzy, kompetencji i umiejętności jakie student 

powinien zdobyć w trakcie semestru letniego 2020/21 (BBCG3). 

- 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią (1 pytanie = 1 punkt)  - 

semestr zimowy 2021/22. Zaliczenie obejmuje zakres wiedzy, kompetencji i umiejętności jakie student 

powinien zdobyć w trakcie semestru letniego 2020/21 oraz semestru zimowego 2021/22 (BBCG4). 

2. Zaliczenie końcowe odbywa się w trakcie ostatnich zajęć w semestrze zimowym 2021/22 oraz w trakcie 

ostatnich zajęć w semestrze letnim 2020/21 z modułu BBCG w Katedrze Genetyki Medycznej przed 

dopuszczeniem do sesji egzaminacyjnej.  

3. Do zaliczenia testu końcowego wymagane jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi.  

4. Niezaliczony test końcowy jest równoznaczny z niezaliczeniem przedmiotu. 

5. Dopuszczalne są  dwa testy poprawkowe.  

 

Kalkulacja oceny – zaliczenie BBCG3 

Ilość punktów Ocena 

19-20 5 

17-18 4,5 

15-16 4 

13-14 3,5 

12 3 

 

Kalkulacja oceny – zaliczenie BBCG4 

Ilość punktów Ocena 

29-30 5 

26-28 4,5 

23-25 4 

20-22 3,5 

18-19 3 

 

Wszystkie nie zawarte w powyższym regulaminie sporne kwestie będą rozstrzygane zgodne z Regulaminem 

Studiów UM w Lublinie. 

 


