Regulamin kursu
WBNZ-912 Warsztaty botaniczne
realizowanego w Instytucie Botaniki UJ
w roku akademickim 2016/2017
§1.
Kurs obejmuje 10 jednostek ćwiczeniowych. Jednostka ćwiczeniowa trwa 3
godziny lekcyjne (2 godziny 15 minut).
§2.
Kurs rozpoczyna się 10 października 2015, w terminach zgodnych z
harmonogramem grup ćwiczeniowych zamieszczonym w systemie USOS.
Pierwsze zajęcia to zajęcia wprowadzające, prowadzone przez Koordynatora
kursu prof. dr hab. Marię Zając.
§3.
Zajęcia odbywają się w blokach tematycznych. W trakcie trwania kursu
zrealizowanych zostanie 9 bloków tematycznych, prowadzonych przez
specjalistów z danej dziedziny:
Sukulenty – znane i nieznane – dr Anna Bochynek (17–20.10.2016)
Fascynujący świat roślin wodnych – dr Anna Bochynek i dr Piotr Klepacki
(24–27.10.2016)
Adaptacje roślin mięsożernych – dr Artur Pliszko (07–10.11.2016)
Jak używanie roślin przez dzikie plemiona wpływa na naszą codzienność? – dr
Piotr Klepacki (14–17.11.2016)
Prywatne życie storczyków – dr Agnieszka Nobis(21–24.11.2016)
Dieta zauropodów – paprotniki i sagowce – dr Piotr Klepacki(28.11–01.12.16)
Palinologia – historia pyłkiem pisana – dr Jacek Madeja (05–08.12.16)
Tajemnica symbiozy porostowej – dr Kaja Rola (12–15.12.2016)
Od zarodnika do owocnika, czyli formy organizacji grzybów – dr hab. Piotr
Mleczko, dr hab. Szymon Zubek (19–22.12.2016)
Na zajęciach dopuszcza się jedną nieobecność. W przypadku nieobecności
Student jest zobowiązany do nadrobienia zagadnień z ćwiczeń we własnym
zakresie.
§5.
Studenci mają obowiązek uczęszczać do przypisanej im w systemie USOS
grupy ćwiczeniowej. Istnieje możliwość odbycia zajęć z inną grupą
ćwiczeniową, jednak bezwzględnie należy taki zamiar uzgodnić wcześniej z
Prowadzącym dany blok tematyczny (co najmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem: osobiście, e-mailowo lub telefonicznie, dane teleadresowe
Prowadzących są dostępne na stronie IB UJ).

§6.
Na końcu zajęć z każdego bloku tematycznego najaktywniejsi Studenci
otrzymują od Prowadzącego plusy za aktywność. Uzyskanie trzech plusów
skutkuje podwyższeniem oceny z zaliczenia o pół stopnia. W przypadku
uzyskania sześciu plusów ocena z zaliczenia zostanie podwyższona o cały
stopień.
§7.
Zaliczenie w formie pisemnej odbywa się po zakończeniu wszystkich bloków
tematycznych. Termin zaliczenia zostanie ustalony w porozumieniu ze
Studentami. Podczas zaliczenia Studenci otrzymają po jednym temacie z
każdego bloku tematycznego. Należy wybrać trzy dowolne tematy z dziewięciu
zaproponowanych i na każdy z nich przygotować odrębny esej. Ocena z
zaliczenia stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych za poszczególne
eseje. Na ostateczną ocenę z kursu wpływa aktywność Studenta oceniana przez
Prowadzących podczas kolejnych zajęć (por. §7.)
§8.
Studenci zobowiązani są do dbania o sprzęt (mikroskopy, lupy, igły
preparacyjne, pęsety) oraz preparaty i okazy udostępniane na zajęciach.
Podczas praktycznej części ćwiczeń Studenci będą mieli możliwość wykonania
dokumentacji za pomocą własnych aparatów fotograficznych.
§9.
W związku z tym, że podczas zajęć Studenci będą mieli kontakt z glebą, ostrymi
narzędziami oraz materiałem biologicznym, każdy Student zobowiązany jest do
zaopatrzenia się w rękawice ogrodnicze. W związku z charakterem zajęć
zalecane jest również posiadanie fartucha.
Korzystając podczas zajęć z ostrych narzędzi (igieł preparacyjnych, żyletek itp.)
należy zachować szczególną ostrożność.
W czasie trwania zajęć Student powinien przestrzegać instrukcji i przepisów
BHP obowiązujących na Uniwersytecie Jagiellońskim, które są dostępne na
stronie: http://www.ibhp.uj.edu.pl/przepisy-bhp/instrukcje-i-zasady-bhp
§10.
Przed rozpoczęciem kursu Student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem
kursu i potwierdzić jego akceptację własnoręcznym podpisem. Regulamin kursu
dostępny jest na stronie:
http://www.ib.uj.edu.pl/dla-studentow/materialy-dydaktyczne
Koordynator kursu
Prof. dr hab. Maria Zając

