
Kod przedmiotu Kierunek  i specjalność
Stopień 
studiów

Rok Nazwa przedmiotu
Egzaminator/prowadzący 
zaliczenie końcowe

Termin egzaminu/ostateczny termin 
przesyłania prac przez studentów

Forma egzaminu/zaliczenia końcowego: pisemna/ustna; test, referat, itd.; 
jeśli egzamin ma być dwuetapowy – forma każdego z etapów, sposób 
oceniania, warunki przystąpienia do etapu drugiego

Narzędzie informatyczne: 
dla egzaminów/zaliczeń 
końcowych w czasie 
rzeczywistym (Teams lub 
Wirtualny 
Kampus).Możliwe jest 
również wykorzystanie 
poczty UMCS oraz USOS 
np. w przypadku 
przesyłania prac przez 
studentów

Sposób zawiadomienia 
egzaminatora w 
przypadku zerwania 
połączenia (proszę podać 
numer telefonu)

Forma w jakiej 
będzie powtórzony 
egzamin w 
przypadku zerwania 
połączenia

B-BT.024 Biotechnologia I I Ochrona Środowiska KP Jarosław Wiącek 19.06.2020, godz. 18.00
Zaliczenie dwuetapowe: test (maks. ocena dobra), potem ewentualnie część 
„ustna” poprzez Teams

Wirtualny Kampus
Bezpośredni numer podał 

prowadzący 
Inna wersja testu, 

procedura taka sama

B-BT.005LA Biotechnologia I I Biologia rozwoju roślin i zwierząt - CT
Ewa Szczuka/ Krystyna 
Winiarczyk/ Dorota 
Tchórzewska/ Marcin Domaciuk

25.06.2020
Zaliczenie w formie prezentacji pt. „Wirtualny ogród botaniczny” i zielnik 
wykonany przez każdego studenta.

- - -

B-BT.024 Biotechnologia I I Ochrona Środowiska zajęcia terenowe Jarosław Wiącek 05.07.2020 do godz. 24 Opracowanie pisemne samodzielnego wyjścia w teren
przesłano studentom 
schemat przeprowadzenia 
zajęć w terenie

Bezpośredni numer podał 
prowadzący 

-

MFI-BT.034 Biotechnologia I I Technologia informacyjna Andrzej Staszczak 05.07.2020 Zaliczenie w oparciu o zadane prace przesyłane do 5.07.2020 r. - - -
C-BT.008 Biotechnologia I I Chemia organiczna Beata Podkościelna 06.07.2020 godz. 11 Test Teams 81 524 22 51 w. 131 Nowy test

B-BT.005LA Biotechnologia I I Biologia rozwoju roślin i zwierząt Ewa Szczuka 10.07.2020 Test Teams 81 537 50 61 Forma ustna - Teams

C-BT.006A Biotechnologia I I Chemia fizyczna
Prof. dr hab. Anna Deryło-
Marczewska

Ostateczny termin przesyłania prac 
przez studentów: 12 lipca

Referat

Poczta UMCS do przesłania 
referatów, przy 
poprawianiu oceny 
rozmowa przy użyciu 
programu Teams

Numer telefonu podany 
studentom przed 

rozpoczęciem wykładów 
on-line

-

B-BT.033 Biotechnologia I II Techniki laboratoryjne Przemysław Grela/ Kamil Deryło 05.06.2020 Pisemny - test Wirtualny Kampus - -

Egzamin pisemny

Egzamin zostanie 
przeprowadzony z 
równoczesnym 
zastosowaniem platform 
Teams i Wirtualny Kampus.

Część pierwsza w formie pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru stanowi 
80% punktacji egzaminu. Za poprawne rozwiązanie tej części student może 
uzyskać maksymalnie ocenę dobrą Za wybranie wszystkich prawidłowych 
odpowiedzi w pytaniu student otrzymuje 2 punkty. Za każdą niepoprawną 
odpowiedź student traci jeden punkt, jednak nie więcej niż maksymalna 
punktacja za pytanie (ostateczna liczba punktów za pytanie nie może być 
niższa niż zero). Uzyskanie w części pierwszej oceny dostatecznej (czyli 
uzyskanie 51% maksymalnej punktacji całego egzaminu) umożliwia 
studentowi rozpoczęcie części drugiej. (Ta część sprawdzana jest 
automatycznie a student poznaje wynik bezpośrednio po zakończeniu 
rozwiązywania testu)

Część druga składać się będzie z 8 pytań otwartych losowanych 
automatycznie dla każdego studenta indywidualnie z ogólnej puli pytań. 
Liczba punktów do zdobycia w tej części egzaminu stanowi 20% ogólnej jego 
punktacji. Pytania będą sprawdzane i oceniane przez egzaminatora.

Cały egzamin (obie części łącznie) będzie oceniany zgodnie z następującymi 
progami punktowymi:
- do 50% sumy punktów     - ocena niedostateczna (2,0)
- od 51 do 60% sumy punktów  - ocena dostateczna (3,0)
- od 61 do 70% sumy punktów  - ocena dostateczna plus (3,5)
- od 71 do 80% sumy punktów  - ocena dobra (4,0)
- od 81 do 90% sumy punktów   - ocena dobra plus (4,5)
- od 91 do 100% sumy punktów  - ocena bardzo dobra (5,0)

B-BT.013 Biotechnologia I II Fizjologia zwierząt – kurs podstawowy Dorota Nieoczym 07.07.2020 Egzamin pisemny Teams 81 537 50 84 Egzamin pisemny

B-BT.012 Biotechnologia I II Fizjologia roślin KP Małgorzata Wójcik 13.07.2020

Pisemna + ustna, Forma i zasady egzaminu uzgodnione podczas spotkań on-
line ze studentami. Część pisemna – pytania zamknięte i otwarte, część ustna 
– losowe zestawy 3 pytań. Warunkiem przystąpienia do części ustnej 
(nieobligatoryjnej) jest uzyskanie oceny 3,5 z części pisemnej. Część ustna – 
w ciągu tygodnia od części pisemnej.

MS Teams 81 537 50 64 Ustna

B-BT.010A Biotechnologia I II Enzymologia – kurs podstawowy Magdalena Staszczak 17.07.2020 Egzamin pisemny - jednoetapowy (zgodnie z  sylabusem) Wirtualny Kampus 81 537 50 40 Egzamin ustny

F-BT.028 Biotechnologia I II Problemy współczesnej filozofii Janusz Jusiak - Pisemna: test i pytania problemowe Teams
Bezpośredni numer podał 
prowadzący lub poprzez 

Teams

Za pomocą Teams w 
odrębnym terminie 

uzgodnionym ze 
studentem

B-BT.021 Biotechnologia I III
Metody biotechnologiczne w ochronie 
środowiska - CT

Artur Nowak 04.06.2020 Test Wirtualny Kampus 81 537 59 39

B-BT.124 Biotechnologia I III
Praktikum z hodowli komórek i tkanek 
(cz. roślinna)

Kinga Lewtak 05.06.2020 Test Teams - -

B-BT.119 Biotechnologia I III Statystyka Beata Rodzik
Prace samodzielne do 5.06.2020

Test - 12.06.2020
Test oraz samodzielna praca Wirtualny Kampus Czat Test

F-BT.011 Biotechnologia I III Etyka Małgorzata Kowalewska 16.06.2020 Test

B-BT.021 Biotechnologia I III
Metody biotechnologiczne w ochronie 
środowiska

Małgorzata Majewska 26.06.2020 Pisemny/ test Wirtualny Kampus 81 537 59 39 Pisemna

B-BT.18 Biotechnologia I III Inżynieria procesów biotechnologicznych
Małgorzata Pleszczyńska, Adrian 
Wiater, Mariusz Trytek

03.07.2020 Pisemny/ test z  pytaniami zamkniętymi Wirtualny Kampus 81 537 59 60
Pisemny/ test z 

pytaniami 
zamkniętymi

B-BT.17 Biotechnologia I III Immunologia Barbara Zdzisińska 07.07.2020 Egzamin pisemny/test (warunki zgodne z podanymi w Sylabusie) Teams 81 537 59 42 (lub 40) Egzamin ustny

30.06.2020, godzina 12.00

Problemy techniczne 
można zgłaszać na numer 
dziekanatu: 81 537 52 14 

lub 81 537 52 15

Forma ustna – 
odpowiedź na 5 pytań 

wylosowanych 
spośród 

przygotowanych 
zestawów.

Kontrola tożsamości oraz 
bieżący nadzór nad pracą 
studentów odbywać się 
będzie na platformie Teams 
natomiast sam egzamin 
zostanie przeprowadzony 
na Wirtualnym Kampusie.

B-BT.003 Biotechnologia I II Biologia komórki Joanna Strubińska


