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WYKŁADY 
 
Wykłady realizowane są w formie zdalnej w sposób synchroniczny (lub mieszany 
synchroniczno-asynchroniczny). Wykłady realizowane w formie zdalnej synchronicznej są 
rejestrowane przez Wykładowcę w formie wizualnej i audiofonicznej. Student logując się na 
wykład wyraża zgodę na rejestrowanie wykładu. Wykłady odbywają się za pośrednictwem 
platformy Microsoft Teams. Zarejestrowane wykłady mogą być odtwarzane wielokrotnie 
przez studentów w określonym przedziale czasowym. Każdy student ma obowiązek 
zalogować się używając loginu o wzorze s0XXXXX. Wykłady (materiał dydaktyczny w 
formie prezentacji) objęte są chronionym prawem autorskim. Jakiekolwiek 
rozpowszechnianie materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej przez studentów (w 
tym umieszczanie wersji elektronicznych na jakichkolwiek platformach zewnętrznych) jest 
surowo zabronione. Złamanie tych zasad podlega karze dyscyplinarnej zgodnie z par. 20 p. 1 
Regulaminu Studiów (Załącznik do Uchwały nr 30/2020 Senatu WUM z dnia 27.04.2020).  
 
KONWERSATORIUM 
 
W tygodniu poprzedzającym Repetytorium jedna godzina wykładu poświęcona jest na 
Konwersatorium z Wykładowcą w zakresie merytorycznych treści określonego fragmentu 
materiału.  
 
SEMINARIUM 
 
Seminaria realizowane są w formie zdalnej w sposób synchroniczny. Obecność na 
seminariach jest obowiązkowa. Wykładowca (asystent) prowadzący zajęcia jest zobowiązany 
do sprawdzenia listy obecności poprzez wizualne zidentyfikowanie studenta. Dopuszcza się 
możliwość spóźnienia studenta (opóźnione logowanie) do kwadransa od rozpoczęcia zajęć. 
Seminaria nie są rejestrowane przez prowadzącego. Jakiekolwiek rejestrowanie i 
rozpowszechnianie materiałów seminaryjnych w wersji papierowej i/lub elektronicznej przez 
studentów (w tym umieszczanie wersji elektronicznych na jakichkolwiek platformach 
zewnętrznych) jest surowo zabronione. Złamanie tych zasad podlega karze dyscyplinarnej 
zgodnie z par. 20 p. 1 Regulaminu Studiów (Załącznik do Uchwały nr 30/2020 Senatu WUM 
z dnia 27.04.2020 r.). 
 

REPETYTORIA 
 
Repetytoria są pośrednią formą weryfikacji efektów uczenia się. W semestrze zimowym roku 
akademickiego odbędą się trzy repetytoria z materiału wykładowego i seminaryjnego, w 
terminach ustalonych przez Zakład i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.  
Za każde repetytorium można uzyskać maksymalnie 40 punktów (maksymalna suma punktów 
za zaliczenie repetytoriów wynosi 120). Po ostatnim repetytorium jest przewidziany tzw. 
termin dla chorych. Osoby nieobecne na repetytorium zobowiązane są do usprawiedliwienia 



nieobecności najpóźniej w ciągu 3 dni po terminie (do Kierownika pracowni drogą e-
mailową; kostrowska@wum.edu.pl), a następnie przedstawienia zwolnienia lekarskiego w 
formie elektronicznej (fotokopia, skan, zdjęcie) w terminie 7 dni od terminu Repetytorium. 
Brak przesłania w terminie zwolnienia skutkuje potraktowaniem nieobecności na 
Repetytorium jako nieusprawiedliwionej.  
Repetytoria są realizowane w formie stacjonarnej (chyba, że stan zagrożenia epidemicznego i 
związane z nim przepisy będą stanowić inaczej). Student ma prawo do wyjaśnienia 
wątpliwości związanych z repetytorium w ciągu 7 dni od daty otrzymania do wglądu. 
Wyjaśnienia wątpliwości odbywają się w formie kontaktowej lub w formie zdalnej. 
Repetytoria są dokumentem archiwizowanym w Zakładzie Chemii Organicznej. 

1. Studenci, którzy uzyskają min. 61 punktów mają zaliczone repetytoria i są 
dopuszczeni do egzaminu. 

2. Studenci, który nie uzyskają 61 punktów piszą dodatkowe kolokwium 
poprawkowe zaliczające repetytoria tzw. „dopiskę”. Kolokwium to odbywa się 
przed sesją egzaminacyjną. 

 
 
EGZAMIN 
 
Egzamin z przedmiotu Podstawy chemii organicznej odbywa się w sesji zimowej. Zgodnie z 
par. 26 p. 6 Regulaminu Studiów (Załącznik do Uchwały nr 30/2020 Senatu WUM z dnia 
27.04.2020 r.) zakres i forma egzaminu będą ustalone przez Kierownika Zakładu i podawane 
do wiadomości nie później niż 3 miesiące przed terminem egzaminu, na stronie internetowej 
Zakładu (tutaj adres) 

NAGRODA DLA NAJLEPSZYCH 
 
Jeżeli student uzyska minimum 110 punktów z repetytoriów jest zwolniony z egzaminu 
sesyjnego i otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5). 
 
 


