Regulamin laboratoriów z BIOLOGICZNYCH PODSTAW ZACHOWANIA
dla studentów I roku Psychologii
(studia dzienne i wieczorowe)
Szanowni Studenci,
• Zajęcia prowadzone są przez pracowników Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii
(Wydział BiOŚ) i odbywają się wg ustalonego programu (wywieszony w gablocie przed salą
ćwiczeń i dostępny na stronie Instytutu Psychologii WPiPs; zakładka: Studia- Studia
magisterskie- Materiały- Biologiczne Podstawy Zachowania). Program określa zakres
tematyczny zajęć, wymaganą wiedzę i etapy jej sprawdzania.
• Do zajęć naleŜy się wcześniej przygotować według programu (sprawdzian, seminarium),
korzystając z zalecanego piśmiennictwa.
• Podczas zajęć praktycznych naleŜy bezwzględnie przestrzegać odnośnych przepisów BHP
oraz uwag prowadzącego, co do bezpieczeństwa i poprawności wykonania ćwiczeń. Warto
takŜe notować w zeszycie omawiane treści i prezentowane ćwiczenia na uŜytek późniejszych
powtórek i sprawdzianów wiadomości.
• Na zajęcia zawierające w treści fizjologię wysiłku i motoryczności (temat: Efektory) naleŜy się
ubrać w sposób niekrępujący swobody ruchów i umoŜliwiający wykonanie prostych ćwiczeń.
• Na początku kaŜdych zajęć sprawdzana jest obecność, która takŜe jest wymagana do
zaliczenia całości ćwiczeń. Dopuszczalne są najwyŜej 3 nieobecności. Ćwiczenie opuszczone
moŜna odrobić z inną grupą (za zgodą prowadzącego) lub zaliczyć w ramach konsultacji w
terminie uzgodnionym z prowadzącym. Ćwiczenia niezaliczone do końca semestru są
równowaŜne ocenie niedostatecznej.
• Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub z powodu nieobecności moŜna poprawiać nie
więcej niŜ trzy razy. KaŜda ocena jest wpisywana do karty ocen i wliczana do końcowej
średniej.
• Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się wszystkie oceny ze sprawdzianów cząstkowych i
oceny (lub punkty) za pracę własną (udział w konwersatorium, referaty).
• Warunkiem zaliczenia całości ćwiczeń jest średnia ocen nie niŜsza niŜ 2,76. System
oceniania premiuje aktywność na zajęciach i systematyczną pracę. Studenci, którzy nie
opuszczą Ŝadnych zajęć i zaliczą wszystkie sprawdziany w pierwszym terminie mogą otrzymać
ocenę końcową podniesioną o 0,5 stopnia względem średniej. Dopuszcza się niezaliczenie
najwyŜej jednego ćwiczenia w cyklu, pod warunkiem uzyskania wymaganej średniej w
pierwszym terminie zaliczeń.
• W przypadku nieuzyskania przez studenta średniej wymaganej do zaliczenia (co najmniej 2,76)
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest poprawienie wszystkich ocen niedostatecznych i
uzupełnienie wszystkich niezaliczonych ćwiczeń w trybie konsultacji z prowadzącym.
• W uzasadnionych przypadkach moŜliwe jest przeprowadzenie dla „studenta z problemami”
testu zaliczeniowego z całości materiału. Test taki przeprowadza Prowadzący lub opiekun
grupy (patrz niŜej). Zgodnie z regulaminem studiów brak zaliczenia ćwiczeń w dniu egzaminu
jest równoznaczny ocenie niedostatecznej z pierwszego terminu.
• Jeśli zajęcia w danej grupie będą prowadzone przez róŜnych prowadzących wtedy kaŜda grupa
ma swojego opiekuna. Wszelkie sprawy związane z ćwiczeniami a niewymienione w
regulaminie naleŜy załatwiać właśnie z nim. On teŜ na koniec cyklu zajęć wpisuje w swojej
grupie zaliczenia w oparciu o oceny uzyskane podczas całego semestru.
• W sprawach spornych związanych z prowadzeniem przedmiotu naleŜy się zwracać do
wykładowcy, lub, przez starostę roku, do kierownika Katedry – prof. dr hab. Pawła MIGULI .
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