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1. Obecność na wszystkich formach zajęć prowadzonych z przedmiotu Biostatystyka
(wykłady, ćwiczenia, seminaria) jest obowiązkowa.
2. Wszystkie nieobecności na ćwiczeniach i seminariach z przedmiotu Statystyka
Biostatystyka muszą być usprawiedliwione lub odpracowane.
3. Student/ka może uzyskać zaliczenie z przedmiotu Biostatystyka, jeżeli nie posiada
nieobecności nieusprawiedliwionych (lub ma nieobecności nieusprawiedliwione
odpracowane).
4. Student/ka przystępując do zaliczenia z przedmiotu Biostatystyka po semestrze może
mieć tylko jedną nieobecność usprawiedliwioną, ale niedopracowaną.
5. Konsultacje z modułu Biostatystyka obywają się na pracowni komputerowej. W
związku z powyższym terminy konsultacji ustalane są indywidualnie z prowadzącym.
6. Student/ka ubiegający/a się o przepisanie oceny z przedmiotu Biostatystyka
prowadzonego w ramach realizacji innego toku studiów powinien przedłożyć
kserokopię indeksu (oryginał do wglądu) oraz sylabus zrealizowanego przedmiotu.
Uwzględnienie oceny może mieć miejsce w sytuacji zgodności tematyki przedmiotu
oraz gdy liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż wymagana.
7. Termin kolokwium ustalany jest w terminie wyznaczonym zgodnie z planem zajęć i
uzgodnionym z prowadzącym zajęcia dydaktyczne.
8. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta/ki na kolokwium w wyznaczonym
terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

9. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na kolokwium, studentowi przysługuje
prawo do dwóch terminów poprawkowych.
10. Student zobowiązany jest do zaliczenia modułu w wyznaczonym terminie, jednakże
nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej, którą kończy się nauczanie danego
modułu.
11. Ocena z zaliczenia z przedmiotu Biostatystyka wystawiana jest na podstawie sumy
punktów (procentu z maksymalnej liczby punktów) uzyskanych z kolokwium
praktycznego.
12. Ocena z zaliczenia z przedmiotu Biostatystyka wyznaczana jest na podstawie
następującej tabeli:
% maksymalnej liczby
punktów możliwych
do uzyskania w semestrze
poniżej 60%
od 60% do 67%
od 68% do 75%
od 76% do 83%
od 84% do 91%
od 92% do 100%

ocena
ndst (2.0)
dst (3.0)
ddb (3.5)
db (4.0)
pdb (4.5)
bdb (5.0)

13. Informację uzyskanych wynikach zaliczeń przesyłane są drogą elektroniczną na e-mail
przekazany prowadzącemu przez Starostę roku.
14. Student ma prawo do wglądu do swojej ocenionej pracy zaliczeniowej w terminie 5
dni od przesłania wyników zaliczenia.

