
Zasady dotyczące przedmiotów fakultatywnych 

 na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS  

w roku akademickim 2022/2023 

 

1. Przedmioty fakultatywne (do wyboru) są realizowane w formie wykładów, ale dopuszczalne są również 

inne formy (warsztaty, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia terenowe) w wymiarze 15 lub 30 godzin 

na semestr (odpowiednio 1 lub 1,5 punktu ECTS). Zajęcia mogą odbywać się regularnie każdego tygodnia 

semestru lub w formie skumulowanych bloków tematycznych, w terminach ujętych  

i wskazanych w semestralnych rozkładach zajęć. 

2. Oferta przedmiotów fakultatywnych (wraz z opisem) na dany rok akademicki jest przedstawiana 

studentom w maju/czerwcu poprzedzającego roku akademickiego.  

3. Z oferty przedmiotów fakultatywnych korzystają studenci: 

− II stopnia kierunków biologia i biotechnologia (obowiązkowo) – w łącznym wymiarze 60 godzin  

(3 punkty ECTS), zgodnie z planem studiów dla każdego kierunku i specjalności, przez dwa semestry, 

po 30 godzin (1,5 punktu ECTS) w drugim, trzecim lub czwartym semestrze studiów,  

w zależności od kierunku i specjalności, 

− inni studenci wszystkich lat, w celu realizowania i rozwijania swoich zainteresowań  

(nie przekraczając limitu dodatkowych punktów ECTS w wymiarze 5% przewidzianych dla danego 

poziomu kształcenia, czyli 9 punktów ECTS na I stopniu i 6 punktów ECTS na II stopniu). 

− UWAGA! Studenci kierunku biotechnologia muszą zrealizować minimum 50% punktów ECTS (1,5 

ECTS) wybierając przedmioty oznaczone * - tzw. biotechnologiczne. 

4. Przedmioty fakultatywne zostają uruchomione jedynie wtedy, kiedy zgłosi się na nie nie mniej niż 20 

osób. Jeżeli przedmiot fakultatywny wybrany przez studenta nie został uruchomiony w danym 

semestrze, student powinien dołączyć do zajęć z innego uruchomionego przedmiotu fakultatywnego. 

Lista uruchomionych przedmiotów fakultatywnych jest podawana do wiadomości studentów tydzień po 

zakończeniu zapisów na przedmioty fakultatywne. 

5. Przedmioty fakultatywne, na które zapiszą się studenci, stają się dla nich obligatoryjne i kończą się 

zaliczeniem na ocenę w formie i trybie określonym przez prowadzącego. Forma zaliczenia przedmiotu 

fakultatywnego jest jednoznacznie określona i podana studentom przed dokonaniem przez nich wyboru 

(w opisie przedmiotu zawartym w ofercie przedmiotów fakultatywnych na dany rok akademicki), a także 

omówiona podczas pierwszych zajęć i opisana w sylabusie przedmiotu. Ocena  

z zaliczenia przedmiotu fakultatywnego nie jest wliczana do średniej ocen ze studiów. 

6. Wyboru przedmiotów fakultatywnych należy dokonywać w systemie USOS poprzez zaznaczenie 

wybranego przedmiotu spośród listy oferowanych na dany semestr przedmiotów fakultatywnych.  

7. Zapisy na przedmioty fakultatywne odbywają się w terminie: 

- do 15 czerwca – zapisy na semestr zimowy roku akademickiego 2022/23 

- do 30 listopada – zapisy na semestr letni roku akademickiego 2022/23 

8. Otwarte jako fakultatywne są również wykłady ze wszystkich przedmiotów realizowanych dla 

kierunków biologia i biotechnologia, w tym przedmiotów w języku angielskim. W przypadku realizacji 

wykładu z takiego przedmiotu, student uzyskuje zaliczenie na ocenę, a warunki uzyskania zaliczenia 

ustala na  początku semestru prowadzący.   


