
REGULAMIN ZALICZANIA ĆWICZEŃ Z „ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH W ŻYWNOŚCI” 

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI ROK III 

 

1. Ćwiczenia odbywają się w grupach laboratoryjnych w pracowniach mikrobiologicznych Zakładu 

Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności oraz Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia 

Publicznego, w terminie określonym przez Dziekanat. 

2. Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów ze źródłami pochodzenia środowiskowego i drogami 

przenoszenia szkodliwych czynników biologicznych w żywności, a także z ryzykiem związanym z ich 

występowaniem w surowcach i środkach spożywczych. 

3. Student przystępujący do ćwiczeń powinien wykazać się wiedzą teoretyczną dotyczącą danego 

ćwiczenia, co jest kontrolowane kolokwium wstępnym. 

4. Prowadzący ćwiczenia w Zakładzie Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności oceniają studenta 

poprzez: 

 ocenę przygotowania teoretycznego w formie pisemnego kolokwium, z którego można uzyskać max. 

9 punktów (3 pytania, każde za 3 punkty) 

 zaliczenie wykonania i odczytania prób mikrobiologicznych oraz poprawność wykonanej pracy 

podczas zajęć (zaliczenie na podstawie sprawozdania napisanego przez studenta w zeszycie). 

 aktywność na zajęciach – student może uzyskać dodatkowo max. 1 punkt. 

 

5. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: 

 Systematyczne uczęszczanie na ćwiczenia (ze względu na ciągłość ćwiczeń student nie powinien 

opuścić dwóch kolejnych zajęć). W przypadku nieobecności istnieje możliwość pisania kolokwium z 

materiału obejmującego zakres danego ćwiczenia w nieprzekraczalnym terminie 1 tygodnia od 

daty nieobecności. 

 Właściwe prowadzenie zapisów w zeszycie (rysunki preparatów, schematy posiewów, odczyt prób, 

obliczenia, spostrzeżenia i wnioski). Uzyskanie zaliczenia części praktycznej każdego ćwiczenia u 

prowadzącego zajęcia jest podstawą do zatwierdzenia punktów otrzymanych z części teoretycznej. 

 Uzyskanie przynajmniej 51% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia w trakcie cyklu ćwiczeń. 

6. Student, który był nieobecny na więcej niż 2 ćwiczeniach w Zakładzie Biotechnologii i 

Mikrobiologii Żywności oraz na więcej niż 1 w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia 

Publicznego lub nie uzyskał zaliczenia części praktycznej na więcej niż 2 ćwiczeniach nie ma 

możliwości zaliczenia ćwiczeń, bez względu na uzyskaną liczbę punktów. 

7. Student, który uzyska <51% sumy punktów możliwych do zdobycia, ma prawo do jednorazowego 

kolokwium wyjściowego, obejmującego całość materiału ćwiczeniowego. Z kolokwium tego można 

uzyskać zaliczenie wyłącznie na ocenę dostateczną. 

 

8. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 

 Uzyskanie minimum 51% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia w trakcie ćwiczeń – % A 

 Uzyskanie minimum 51% liczby punktów możliwych do zdobycia w trakcie praktycznej identyfikacji 

patogenów – % B 

 Uzyskanie minimum 51% liczby punktów z materiału wykładowego – % C. 

 Końcowa ocena z przedmiotu obliczana będzie według następującego wzoru: 

 

Ocena końcowa = 0,3 x A + 0,2 x B + 0,5 x C 
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INSTRUKCJA  PORZĄDKOWA 

Każdy  student  jest  zobowiązany  zaopatrzyć  się  w  następujące  przedmioty  i materiały: 

 

1. biały, bawełniany fartuch laboratoryjny, 

2. ołówek o twardości HB, gumkę, cyrkiel, 

3. flamaster do pisania na szkle, 

4. ściereczkę lnianą lub bawełnianą (małą), 

5. zapalniczkę lub zapałki, 

6. zeszyt gładki 

REGULAMIN PRACOWNI 

1. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. 

2. Odzież wierzchnią (płaszcze, kurtki) należy pozostawić w szatni. 

3. Przed wejściem na pracownię należy założyć fartuch i wyłączyć telefon. 

4. W pracowni nie wolno jeść, pić i palić papierosów. 

5. Osoby, które mają długie włosy powinny je związywać. 

6. Każdy student w pracowni ma swoje stałe stanowisko pracy, za które odpowiada (włącznie z 

mikroskopem). 

7. Przed opuszczeniem pracowni należy dokładnie umyć ręce. 

 


