Kierunek: Zdrowie Publiczne – stacjonarne, I stopnia, I rok, Wydział Nauki o Zdrowiu
Przedmiot: Mikrobiologia
Wymiar godzin:
 Ćwiczenia – 10 godz.
 Wykłady - 10 godz. w systemie e-learning
Wykładowcy:
 dr hab. Gabriela Olędzka
 dr Sylwia Jarzynka
 dr Marcin Padzik
 mgr Anna Minkiewicz
 mgr Wanda Baltaza
Przygotowanie do zajęć (obowiązkowo):
 Mikrobiologia. Materiały do ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu
(aut.: Sylwia Jarzynka, Anna Minkiewicz, Kamila Strom, Gabriela Olędzka) – skrypt WUM
 Fartuch ochronny, zeszyt 32 kartkowy, ołówek, kredki, marker wodoodporny
Ogólne warunki zaliczenia:
 Obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona
zwolnieniem lekarskim.
 Ćwiczenia – zaliczenie w formie wykonania części praktycznej, uzupełnienie skryptu.
Zaliczenie 2 kolokwiów pisemnych (co najmniej 60%).
 Wykłady – w formie e-learning, dostępne po zalogowaniu na platformę
https://e-learning.wum.edu.pl. Dostępne od 15.10.2018 r. Na zajęcia ćwiczeniowe obowiązuje
przygotowanie z treści wykładowych, które nie będą powtarzane na ćwiczeniach. Każdy
wykład powinien być zakończony w systemie e-learning przed kolejnymi zajęciami, co stanowi
warunek uczestniczenia w ćwiczeniach. 23.11.2018 r. to ostateczny i niezmienny termin
zaliczenia wszystkich wykładów i aktywności w systemie e-learning. Po tym czasie student
traci możliwość dostępu do treści w systemie e-learning. Jest to warunek dopuszczenia
studenta do zaliczenia końcowego przedmiotu.
 Zaliczenie końcowe 28.11.2018 r., w formie elektronicznej. Test zalicza co najmniej 60%
pozytywnych odpowiedzi.
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