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REGULAMIN PRACOWNI MATEMATYCZNEJ 
 

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecności należy usprawiedliwiać na 

pierwszych zajęciach po ostatnim dniu zwolnienia. W semestrze można mieć jedną 

nieobecność. Przekroczenie tego limitu skutkuje oceną niedostateczną z przedmiotu bez 

możliwości jej poprawiania. Nieobecność można odrabiać na ćwiczeniach z inną grupą z 

danego przedmiotu, o ile nie koliduje to z zajęciami w planie studenta. 

 

2. W wypadku nieobecności na kolokwium spowodowanej chorobą, student zobowiązany jest 

przedstawić zwolnienie lekarskie (osobiście lub mailowo) osobie odpowiedzialnej za 

dydaktykę: 

     Farmacja – dr J.Kurkowiak jkurkowiak@wum.edu.pl  

     Analityka – mgr K.Gulik kgulik@wum.edu.pl  

     w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od ostatniego dnia obowiązywania zwolnienia.  

     Na podstawie terminowo dostarczonego zwolnienia, zostanie wyznaczony dodatkowy  

     termin u prowadzącego ćwiczenia. 

 

3. Wszelkie informacje, skrypty, przykładowe kolokwia, terminy dyżurów w pracowni 

matematycznej, wyniki, etc. będą umieszczane w plikach w zespole  przedmiotu w aplikacji 

Teams.  

 

4. Przepisywanie ocen: 

• Matematyka – przepisywane są pozytywne oceny uzyskane na innych uczelniach, pod 

warunkiem, że od uzyskania zaliczenia nie minęło więcej niż 5 lat i zakres zaliczonego 

materiału jest odpowiedni. 

• Statystyka, statystyka z elementami matematyki, statystyka medyczna – pozytywne 

oceny przepisywane są tylko w wypadku zaliczenia uzyskanego na uczelni medycznej, 

pod warunkiem, że od uzyskania zaliczenia nie minęło więcej niż 5 lat i zakres 

zaliczonego materiału jest odpowiedni. 

• Skany odpowiednich dokumentów należy przesłać mailowo na adres osoby 

odpowiedzialnej za dydaktykę. W temacie wiadomości należy wpisać „przepisanie 

oceny”. 

• Osoby, które mają przepisane oceny mogą uczęszczać na zajęcia. 

5. Jakiekolwiek nieuczciwości w trakcie kolokwium, kartkówek czy innych form sprawdzania 

wiedzy i umiejętności, skutkują zerowym wynikiem sprawdzianu. Ponadto o incydencie 

takim zostanie poinformowany opiekun roku oraz wszyscy wykładowcy danego roku. W 

wypadku powtórzenia się takich zachowań zostaną podjęte bardziej radykalne działania, 

zgodnie z Regulaminu Studiów WUM. 

 

6. Studenci zobowiązani są podczas zajęć stacjonarnych stosować się do aktualnych zaleceń 

sanitarnych. 

 

 

Warszawa, 1 października 2020 r.   ---------------------- 
     /dr Justyna Kurkowiak/ 
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