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A. Rozporządzenia związane z stanem pandemii COVID19: 
1. Rozpoczynający się na Wydziale Biologii semestr zimowy odbywać się będzie 
stacjonarnie, czyli zajęcia z Różnorodności Biologicznej będą miały miejsce się w sali 
dydaktycznej w budynku Wydziału Biologii UW. Jednak ze względu na trudną do 
przewidzenia sytuację epidemiologiczną możliwe jest również prowadzenie tych 
zajęć w trybie „hybrydowym”, lub całkowicie zdalnym.  
2. Student nie może przychodzić na zajęcia jeśli ma objawy infekcji lub ma gorączkę. 
3. Przed wejściem do budynku Wydziału Biologii każdy ma obowiązek założyć 
maseczkę, a po wejściu zdezynfekować dłonie dostępnym preparatem. 
4. Należy zachowywać jak największy dystans do innych osób zarówno na zajęciach 
jak i pomiędzy nimi. 
5. Bardzo zalecamy aby zaszczepić się przeciwko Covid19, co może uchronić przed 
ciężkim przebiegiem choroby i zmniejszy ryzyko przebywania na kwarantannie w 
razie kontaktu z chorą osobą. 
 
B. Rozporządzenia porządkowe 

1. Odzież wierzchnią prosimy pozostawiać w szatni. 
2. Wszelkie torby, teczki i plecaki należy odłożyć na półkę, którą wskaże prowadzący 

ćwiczenia. 
3. Na czas zajęć prosimy wyłączyć telefon komórkowy lub, w razie konieczności 
włączenia, wyciszyć. 
4. Podczas pracy laboratoryjnej nie wolno na sali spożywać posiłków, żuć gumy ani 
pić napojów. 
5. Przed i po zakończeniu pracy należy umyć ręce mydłem oraz zdezynfekować 
środkiem do dezynfekcji. 
6. Przerwy w pracy powinno się spędzać tak, aby nie przeszkadzać innym i 
zachowując odpowiedni dystans od innych osób. 
7. Ze względu na rodzaj pracy i stosowane odczynniki (często żrące lub barwiące) 
należy ćwiczenia odbywać w fartuchu, chyba że prowadzący zezwoli na pracę bez 
fartuchów.  
8. Podczas pracy z komputerem wszelkie zaburzenia w jego działaniu lub 
używanego programu należy zgłaszać prowadzącemu ćwiczenia, a nie naprawiać 
„na własną rękę”. 
9. Z mikroskopami i binokularami należy obchodzić się bardzo delikatnie. Wszelkie 
nieprawidłowości w ich działaniu proszę zgłaszać prowadzącym. 
10. Spóźnienie się na zajęcia może skutkować niezaliczeniem zajęć  
11. Na stronie: https://ibe.biol.uw.edu.pl/dla-studentow/lista-zajec/roznorodnosc-
biologiczna/  
znajdują się wszelkie informacje dotyczące przedmiotu. Każdy jest zobowiązany na 
bieżąco śledzić stronę i stosować się do podanych tam komunikatów. 
12. Na platformie Kampus Come umieszczane będą pliki związane z przedmiotem. 
(https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=7567) 
 

 

 

 

 



C. Zasady oceny pracowni: 
1. Warunkiem  dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich 
protokołów/zadań, które będą sukcesywnie przekazywane studentom w trakcie 
ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia przedmiotu (uzyskania oceny dostatecznej) jest 
otrzymanie co najmniej 51% punktów z dwóch kolokwiów 

2. Kolokwia są pisemne, zawierają pytania testowe i pytania otwarte.  
3. Każdy student ma prawo do jednego terminu kolokwium poprawkowego.  
4. Dziekan może wyrazić jednorazową zgodę na przeprowadzenie dodatkowego 
terminu kolokwium poprawkowego na podstawie zwolnienia lekarskiego.  
 
D. Nieobecności: 
1. Obecność jest obowiązkowa zarówno na zajęciach w sali jak i na ewentualnych 
zajęciach prowadzonych zdalnie w czasie rzeczywistym. Obecność na zajęciach w 
pełni zdalnych będzie zaliczana poprzez wykonanie zadań zadanych studentom. 
2. W ciągu całego semestru można opuścić dwa zajęcia (niezależnie od tego czy jest 
to obecność usprawiedliwiona czy też nieusprawiedliwiona). 
3. Trzecia i kolejna nieobecność skutkuje skreśleniem z listy uczestników ćwiczeń. 
Zajęcia różnorodności biologicznej są ćwiczeniami praktycznymi i nie ma możliwości 
odrobienia ich zaocznie lub teoretycznie. 
3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest równoznaczna z otrzymaniem 
z niego 0 punktów.  
 
E. Osoby prowadzące: 
1. Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Biologii UW 

2. Kolejność zajęć i osoby prowadzące poszczególne zajęcia są wyszczególnione w 
Planie Ćwiczeń 

3. Zajęcia koordynują:  
- dr hab. Iwona Jasser, prof. ucz. (Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska w 
Instytucie Biologii Środowiskowej) 
- dr Julia Pawłowska (Instytut Biologii Ewolucyjnej) 
- dr Piotr Bernatowicz (Zakład Fizjologii Zwierząt w Instytucie Biologii Funkcjonalnej i 
Ekologii) 
4. Osoba odpowiedzialna za kontakt z uczestnikami ćwiczeń: 
- dr Piotr Bernatowicz, p.p.bernatowicz@uw.edu.pl  
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