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Specjalizacja realizowana w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii  i  Oceny Żywności 
 

 

1. Ćwiczenia odbywają się w grupach laboratoryjnych w pracowniach danego Zakładu (ZBiMŻ, ZBMl  
lub ZOJŻ), w terminach określonych przez Dziekanat, przedstawionych w harmonogramie zajęć. 

2. Ewidencję obecności i ocen ze sprawozdań prowadzi Prowadzący zajęcia. 

3. Każdy student zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem BHP obowiązującym w pracowni, 
do przestrzegania go oraz do zapoznania się z kartami charakterystyk odczynników stosowanych na zajęciach. 

4. Odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni. W laboratorium studenci muszą być ubrani w fartuchy. 

5. Student ma prawo mieć nie więcej niż 20% nieobecności na ćwiczeniach – bez względu na przyczyny, czyli 
może być nieobecny na 1 z 6 ćwiczeń laboratoryjnych. Prowadzący zajęcia decyduje o sposobie i terminie 
wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności Studenta na zajęciach. Student, który  
nie uczestniczył w zajęciach i nie wyrównał zaległości, nie może uzyskać zaliczenia. 

6. Ćwiczenia pozwalają na osiągnięcie poniższych efektów kształcenia - zgodnie z sylabusem przedmiotu, 
student: 

 Efekt 02: opisuje zasady pobierania próbek i techniki ich przygotowania do analiz instrumentalnych  
i mikrobiologicznych oraz warunki tych analiz, 

 

 Efekt 03:   ocenia jakość żywności z wykorzystaniem technik instrumentalnych i mikrobiologicznych. 

7. Ww. efekty kształcenia z ćwiczeń będą weryfikowane poprzez: 

 Kolokwia przeprowadzane podczas ćwiczeń:  

 3 kolokwia przeprowadzane na II ćwiczeniu z danego bloku ćwiczeń realizowanych w każdym 
zakładzie, materiały/ zakres wiadomości niezbędnych do zaliczenia przekazywane będą studentom na  
I ćwiczeniu realizowanym w danym zakładzie przez Prowadzącego) - weryfikują efekt kształcenia E02,  

 można za nie otrzymać po maks. 9 pkt za kolokwium (3 pytania, każde za 3 pkt.)  - razem 27 pkt.  

 Sprawozdania: 

 3 sprawozdania po maks. 3 pkt. – razem 9 pkt, weryfikują efekt kształcenia E03, 

 powinny zwierać: imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców, temat ćwiczenia, ewent. schemat 
wykonywanych czynności (zasady metod), obliczenia i interpretację otrzymanych wyników (wnioski),  

 po zrealizowaniu ćwiczenia każdy Student/ zespół (w przypadku sprawozdania grupowego) mają 
obowiązek dostarczyć sprawozdanie do Prowadzącego zajęcia najpóźniej na tydzień przed terminem 
ostatnich ćwiczeń. 

 

 UWAGA! Nie przewiduje się trybu poprawy kolokwium ani sprawozdania.  
 

8. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: 

 zdobycie przez studenta minimum 51% maksymalnej liczby punktów z każdego efektu kształcenia,  

 Student, który uzyskał 31-50% z jednego lub dwóch efektów kształcenia ma prawo do jednorazowego 
kolokwium wyjściowego z danego efektu, z którego może uzyskać zaliczenie maks.na ocenę dostateczną. 

9. Końcowa ocena z przedmiotu jest wystawiana na podstawie średniej % maksymalnej ilości punktów  
z ćwiczeń i wykładów według następujących zasad: 

  51-60,5%  - dostateczny,  
  61-70,5%  - dostateczny plus 
  71-80,5%  - dobry 
  81-90,5%  - dobry plus         
  91-100%   - bardzo dobry       Koordynator ćwiczeń 
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