
REGULAMIN PRACOWNI  

oraz warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych 

 z Metod Analizy Instrumentalnej w Kryminalistyce 

 

Ćwiczenia odbywają się zgodnie z planem w ustalonych blokach godzinowych. Przed rozpoczęciem 
ćwiczeń laboratoryjnych przedstawiony zostaje program pracowni, sposób oceny i zaliczania 
poszczególnych ćwiczeń oraz warunki uzyskania zaliczenia z całej pracowni. 

 

Obowiązki i prawa studenta: 

1. Obowiązkiem studenta jest regularne uczęszczanie na ćwiczenia. Usprawiedliwienie nieobecności może 
nastąpić po okazaniu zwolnienia lekarskiego lub z powodów losowych.  

2. Student może odrobić ćwiczenie, jeżeli jego nieobecność była usprawiedliwiona, po zakończeniu bloku 
pracowni w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.  

3. Studentowi nie przysługuje prawo do odrabiania zajęć opuszczonych bez usprawiedliwienia, 
co w konsekwencji może prowadzić do nie zaliczenia pracowni. 

4. Student jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP. 

5. Przed rozpoczęciem ćwiczenia student jest zobowiązany zapoznać się ze szkodliwością używanych 
związków chemicznych i zastosować wszelkie środki bezpieczeństwa. 

6. Przed przystąpieniem do zajęć student jest zobowiązany do zaliczenia części teoretycznej ćwiczenia. 

7. Wykorzystanie przerwy i każdorazowe opuszczenie pracowni jest możliwe po uprzednim zabezpieczeniu 
stanowiska pracy i zgłoszeniu konieczności opuszczenia pracowni u asystenta prowadzącego ćwiczenia. 

8. Student przy każdym ćwiczeniu oraz na pracowni jest zobowiązany do przestrzegania porządku i 
odstawiania odczynników w oznaczone miejsca.  

9. Wykonane ćwiczenie zostanie zaliczone po oddaniu protokołu (w ciągu 1 tygodnia od momentu 
przystąpienie do wykonania ćwiczenia). Oddanie raportów po danym terminie będzie skutkowało 
obniżeniem oceny o wartość 1 za każdy kolejny tydzień zwłoki, co w efekcie może skutkować 
niezaliczeniem danego ćwiczenia, pomimo zaliczenia kolokwium/odpowiedzi i wykonania części 
praktycznej.  

10. Student ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt laboratoryjny. 

11. Na zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych z Metod Analizy Instrumentalnej w Kryminalistyce oraz ocenę 
końcową wpływ ma:  

- zaliczenie wszystkich kolokwiów tematycznych,  

- indywidualna praca i zaangażowanie we wspólne wykonanie przydzielonych ćwiczeń, 

- terminowe oddawanie raportów z wykonanych ćwiczeń. 

12. Jeśli student nie uzyska zaliczenia jednego lub dwóch kolokwiów (wraz z ćwiczeniem), a pozostałe 
zaliczy w terminie, to na koniec semestru za te zajęcia ma ocenę niedostateczną, która jest sumowana z 
ocenami z pozostałych ćwiczeń i dzielona przez ilość wszystkich ćwiczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 


