Regulamin kursu WBNZ-912 Warsztaty botaniczne
realizowanego w Instytucie Botaniki UJ w roku akademickim 2022/2023

1. Kurs obejmuje 10 jednostek ćwiczeniowych. Jednostka ćwiczeniowa trwa 3 godziny lekcyjne (135 minut).
2. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym w 10 blokach tematycznych:
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Taksonomia roślin wodnych – dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ (10.10.2022–13.10.2022)
Sukulenty – znane i nieznane – dr Ewelina Klichowska (17.10.2022–20.10.2022)
Etnobotanika – prof. dr hab. Piotr Köhler (24.10.2022–27.10.2022)
Adaptacje roślin mięsożernych – dr Artur Pliszko (7.11.2022–10.11.2022)
Prywatne życie storczykowatych – dr hab. Agnieszka Nobis, prof. UJ (14.11.2022–17.11.2022)
Rośliny w uprawie – praktyczne podstawy – dr Ewelina Klichowska (21.11.2022–24.11.2022)
Palinologia – historia pyłkiem pisana – mgr Artur Górecki (28.11.2022–1.12.2022)
Zjawisko hybrydyzacji w świecie roślin – dr Artur Pliszko (5.12.2022–8.12.2022)
Grzyby – przyjaciele i wrogowie człowieka – prof. dr hab. Szymon Zubek (12.12.2022–15.12.2022)
Tajemnica symbiozy porostowej – dr hab. Kaja Rola (9.01.2023–12.01.2023)

3. Zajęcia w terminach od 10 października 2022 do 17 listopada 2022 roku (bloki tematyczne od 1–5) odbywają
w sali ćwiczeniowej przy ul. Kopernika 27 w Ogrodzie Botanicznym UJ. Zajęcia w terminach od 21 listopada
2022 do 12 stycznia 2023 (bloki tematyczne 6–10) odbywają się w Instytucie Botaniki przy ul. Gronostajowej
3 (III Kampus UJ), w sali nr 0.47.
4. Studenci mają obowiązek uczęszczać do przypisanej im w systemie USOS grupy ćwiczeniowej. Istnieje
możliwość odbycia zajęć z inną grupą ćwiczeniową, jednak należy taki zamiar uzgodnić wcześniej z
Prowadzącym dany blok tematyczny (minimum z dwudniowym wyprzedzeniem: e-mailowo lub telefonicznie,
dane teleadresowe Prowadzących są dostępne na stronie IB UJ).
5. Na zajęciach dopuszcza się jedną nieobecność. W przypadku nieobecności Student jest zobowiązany do
nadrobienia zagadnień z ćwiczeń we własnym zakresie.
6. 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.
7. W związku z tym, że podczas wykonywania zadań przewidzianych w ramach kursu Studenci będą mieli kontakt
z glebą, ostrymi narzędziami oraz materiałem biologicznym, każdy Student zobowiązany jest do zaopatrzenia
się w rękawice ogrodnicze. Ze względu na charakter zajęć zalecane jest również posiadanie fartucha.
Korzystając z ostrych narzędzi (igieł preparacyjnych, żyletek itp.) należy zachować szczególną ostrożność.
8. W czasie trwania zajęć Student powinien przestrzegać instrukcji i przepisów BHP obowiązujących
w Uniwersytecie Jagiellońskim, które są dostępne na stronie: https://ibhp.uj.edu.pl/instrukcje-bhp
9. Zaliczenie kursu w formie pisemnej odbywa się w budynku Instytutu Botaniki UJ przy ul. Gronostajowej 3 po
zakończeniu wszystkich bloków tematycznych. Termin zaliczenia zostanie ustalony w porozumieniu ze
Studentami. Na zaliczenie Prowadzący przygotowują po jednym temacie z każdego bloku tematycznego.
Student wybiera trzy tematy z dziesięciu zaproponowanych i na każdy z nich udziela wyczerpującej
odpowiedzi. Ocena z zaliczenia stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych za udzielone odpowiedzi na
poszczególne tematy.
10. Sprawami związanymi z organizacją zajęć, dopuszczeniem do zaliczenia i ustalaniem terminu zaliczenia zajmuje
się koordynator kursu, dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ.
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