
Regulamin zajęć z przedmiotu Etnobotanika w kosmetyce 

dla studentów III roku KOSMETOLOGII (I) w roku akademickim 2020/2021 

 

 
1. Zajęcia  prowadzone są w V semestrze zimowym na III roku studiów I stopnia w wymiarze: 

  - e-seminaria - 20 godzin  

2. Wszystkie zajęcia  w ramach przedmiotu Etnobotanika w kosmetologii są obowiązkowe. 

Nieobecność na zajęciach musi zostać usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub urzędowym, 

przedłożonym w ciągu trzech dni po zaistniałej nieobecności w stosownym Dziekanacie. 

Nieobecność musi być odpracowana w formie przewidzianej programem w sposób uzgodniony  

z osobą prowadzącą zajęcia, w możliwie najszybszym czasie. 

3. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu zajęć. 

4. Zajęcia odbywają się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem (planem zajęć). Wymagane jest 

punktualne logowanie się na zajęcia. Logowanie musi odbywać się z konta studenta utworzonego 

przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.  

5. Warunki jakie musi spełniać student uczestniczący w zajęciach (m.in. warunki techniczne, 

ustawienia konta, konfiguracja urządzeń) określone są w załączniku  nr 1 do zarządzenia Rektora 

UM nr ZR 141/2020 z dn. 25.09.2020. 

6. Student ma obowiązek wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań na zasadach 

określonych przez nauczyciela akademickiego.  

7. Student ma obowiązek potwierdzić swoją obecność na zajęciach w formie pisemnej, jeśli zostanie 

o to poproszony przez osobę prowadzącą zajęcia. 

8. W przypadku niewłaściwego zachowania uczestnika, nauczyciel może podjąć decyzję o odsunięciu 

tej osoby od udziału w zajęciach. 

9. Pisemny sprawdzian teoretyczny (kolokwium) odbywa się we wcześniej ustalonym terminie.  

10. Niezaliczony sprawdzian teoretyczny (w I terminie) można poprawiać dwukrotnie w ciągu 2 

tygodni po zaistniałym sprawdzianie, w formie i terminie ustalonych wcześniej z prowadzącym 

zajęcia.   

11. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z kolokwiów, zrealizowanie 

zadań przewidzianych w toku zajęć (m.in. przygotowanie prezentacji) oraz uzyskanie pozytywnej 

oceny z obserwacji. 

12. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną obliczaną wg wzoru: 

(ocena z zaliczenia pisemnego x 0,4) + (ocena z prezentacji x 0,3) + (średnia z ocen z realizacji 

zadań x 0,3) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


