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Dr inż. Szymon Cygan 

Stopień/ tytuł naukowy, imię i nazwisko osoby  
odpowiedzialnej za prowadzenie przedmiotu 

 

REGULAMIN ZAJ ĘĆ 
 

BIOMECHANIKA IN ŻYNIERSKA 
       (nazwa przedmiotu) 

    w roku akademickim: 2014/2015 

 

1) FORMA  I WYMIAR PROWADZONYCH ZAJ ĘĆ:  

 

 
Lp. 

 

Forma prowadzonych zajęć  
w ramach danego przedmiotu 

 

Wymiar godzinowy: 
( w przypadku kiedy dana forma prowadzenia zajęć nie jest 
realizowana w ramach przedmiotu, należy postawić kreskę „-„) 

1. wykład 30h 
2. ćwiczenia audytoryjne - 
3. ćwiczenia laboratoryjne 15h 
4. ćwiczenia projektowe - 
5. zajęcia komputerowe - 
6. seminarium - 
7. lektorat - 

 

2) OPIS WYMAGA Ń DOT. UCZESTNICZENIA STUDENTÓW W PROWADZONYCH 
ZAJĘCIACH (w podziale na formy prowadzonych zajęć):  
 
Przedmiot realizowany jest na VI semestrze dla studentów studiów I stopnia kierunku Inżynieria 
Biomedyczna, specjalności Aparatura Medyczna. 
 

3) OPIS ZASAD USPRAWIEDLIWIANIA PRZEZ STUDENTÓW SWOJEJ  
NIEOBECNOŚCI NA ZAJ ĘCIACH:  
 
Uczestnictwo w wykładach jest dobrowolne. 
Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowe. Opuszczone, usprawiedliwione 
zajęcia student może odrobić w terminie ustalonym z prowadzącym laboratorium. 
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach laboratoryjnych możliwe jest jedynie poprzez 
przedstawienie dokumentu potwierdzającego ważny powód nie stawienia się na zajęciach. 
 

4) SZCZEGÓLOWY OPIS METOD BIE ŻĄCEJ KONTROLI WYNIKÓW NAUCZANIA 
(OPIS METOD OCENY FORMUJĄCEJ):UWAGA: w przypadku kiedy przedmiot jest realizowany 
w ramach kilku form zajęć należy podać informacje dla każdej z tych form: 
 
 

Wykład: egzamin końcowy weryfikujący wiedzę studentów. Test wielokrotnego wyboru z 
pytaniami otwartymi. 
Laboratorium składa się z 5 ćwiczeń, z których każde punktowane jest po 8 pkt. Oceniane jest 
przygotowanie do laboratorium - wejściówka (2 pkt.) oraz sprawozdanie (6 pkt.) Obecność na 
wszystkich ćwiczeniach oraz oddanie wszystkich sprawozdań są obowiązkowe. Student 
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zobowiązany jest dostarczyć sprawozdanie w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od 
zakończenia danego ćwiczenia. 

 
5) INFORMACJE NT. MO ŻLIWO ŚĆ KORZYSTANIA PRZEZ STUDENTÓW 

Z MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH PODCZAS SPRAWDZIANÓW: 
 
Nie przewiduje się możliwości korzystania z materiałów pomocniczych podczas egzaminu. 
 

6) SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. WARUNKÓW ZALICZENIA PRZE DMIOTU 
(OPIS METODY OCENY PODSUMOWUJĄCEJ):UWAGA: w przypadku kiedy przedmiot jest 
realizowany w ramach kilku form zajęć należy podać warunki zaliczania każdej z tych form oraz zasady ustalania 
oceny łącznej z przedmiotu: 
 
Egzamin oceniany jest w skali punktowej w zakresie 0-60 pkt.  
Za laboratorium możliwe jest do uzyskania maksymalnie 40 pkt. Skala ocen z laboratorium, 
kształtuje się następująco: 
<0 - 20)  nzal;  
<21 - 40)  zal;   
Ocena końcowa z przedmiotu: Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny z 
przedmiotu jest uzyskanie ponad połowy punktów z laboratorium oraz egzaminu. Na ocenę 
końcową z przedmiotu składają się punkty z laboratorium (z wagą 40%) i z egzaminu (60%). 
<0 - 50)  2;  
<51 - 60)  3;   
<61 - 70)  3,5;  
<71 - 80)  4;   
<81 - 90)  4,5;  
<91 - 100)  5. 
 

7) SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. SPOSOBU I TRYBU OGŁASZAN IA WYNIKÓW 
OCENY FORMUJĄCEJ/OCENY PODSUMOWUJĄCEJ: 
 
Wyniki egzaminu osób, które wyraziły zgodę na umieszczanie wyników na ogólnodostępnej 
liście wywieszane są na tablicy informacyjnej Laboratorium Techniki Ultradźwiękowej z 
Zastosowaniach Medycznych oraz wysyłane na adresy mailowe wskazane przez studentów. 
Pozostałe osoby uzyskują informacje o wynikach bezpośrednio u prowadzącego. 
Bieżące oraz końcowe wyniki uzyskane z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych przekazywane są na 
kolejnych zajęciach oraz na indywidualną prośbę zainteresowanego studenta.  
Oceny końcowe z przedmiotu, wraz z punktacją z egzaminu i laboratorium, osób, które wyraziły 
zgodę na umieszczanie wyników na ogólnodostępnej liście wywieszane są na tablicy 
informacyjnej Laboratorium Techniki Ultradźwiękowej z Zastosowaniach Medycznych oraz 
wysyłane na adresy mailowe wskazane przez studentów. Pozostałe osoby uzyskują informacje o 
wynikach bezpośrednio u prowadzącego. 
 

8) DODATKOWE INFORMACJE: 

Brak. 

 

………………………………………. 

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie przedmiotu 


