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CHEMIA BIONIEORGANICZNA- Laboratorium 

 

Regulamin Pracowni 

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa – usprawiedliwienie nieobecności następuje po 

okazaniu zwolnienia lekarskiego. Inne usprawiedliwienia są uwzględniane, jeśli zostaną 

przekazane przed zajęciami. 

2. Prawo do rozpoczęcia ćwiczeń laboratoryjnych studenci uzyskują po odbyciu krótkiego 

kursu dotyczącego zasad BHP, odbywającego się na pierwszych zajęciach. Każdy student 

zobowiązany jest do zaliczenia kolokwium z zasad BHP. 

3. Harmonogram odbywania zajęć zostanie podany na zajęciach organizacyjnych. 

4. Każde ćwiczenie rozpoczyna się kolokwium ze znajomości teoretycznych i praktycznych 

zagadnień dotyczących danego zagadnienia. 

5. Zabrania się przebywania w laboratorium bez odzieży ochronnej (fartuch i okulary). 

6. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i tabletów. 

7. Nie wolno pozostawiać stanowiska pracy bez nadzoru w czasie trwania eksperymentu. 

8. Niestosowanie się do pozostałych zasad organizacji laboratorium (REGULAMIN 

wywieszony w pracowni), poleceń prowadzących, a w szczególności nieprzestrzeganie 

zasad BHP, będzie skutkować natychmiastowym usunięciem z zajęć laboratoryjnych. 

 

Warunki zaliczenia Laboratorium z Chemii Bionieorganicznej 

1. Obecność na wszystkich zajęciach (w harmonogramie zajęć przewidziane są terminy na 

odrabianie ćwiczeń laboratoryjnych). 

2. Napisanie kolokwiów sprawdzających przygotowanie do zajęć (za kolokwium można 

otrzymać (0-5 pkt). Osoby, które nie uzyskają przynajmniej 1 punktu, nie zostaną 

dopuszczone do wykonania ćwiczenia. Nie przewiduje się poprawiania kolokwiów. 

3. Wykonanie wszystkich ćwiczeń praktycznych. 

4. Oddanie sprawozdań z ćwiczeń, po zakończeniu pracy laboratoryjnej, jednak nie później 

niż tydzień od ich zakończenia (po uzgodnieniu z prowadzącym). Sprawozdania mogą być 

poprawiane nie więcej niż dwa razy. 

5. Uzyskanie minimum 16,5 punktów (55%). 

6. Punkty z poszczególnych ćwiczeń będą wpisywane przez prowadzących do karty 

zaliczeniowej przedmiotu. Zaliczenie przedmiotu nastąpi po podliczeniu uzyskanych 

punktów i przekazaniu karty do koordynatora przedmiotu. 

7. Przeliczenie punktów na ocenę następuje wg skali zamieszczonej poniżej: 

Skala ocen: 

 0,00-16,49 (2.0) brak zaliczenia 

 16,5-19,99 (3.0) dostateczny 

 20,0-23,99 (3.5) dostateczny plus 

 24,0-25,99 (4.0) dobry 

 26,0-27,99 (4.5) dobry plus 

 28,0-30,00 (5.0) bardzo dobry 

 

Zasady BHP 

W celu zapewnienia bezpiecznego i sprawnego przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych każdy 

student rozpoczynający zajęcia zapoznaje się z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa  

i higieny pracy. Dodatkowo każdy student zobowiązany jest własnoręcznym podpisem 

potwierdzić fakt zapoznania się z nimi. 

 


