PRAVILA ZA OPRAVLJANJE VAJ
pri predmetu Splošna botanika
(študijska usmeritev BIOLOGIJA)

Praktično delo pri vajah

Ocena za opis rastlinske vrste

Pri vajah se strogo upošteva sedežni red. Študent je odgovoren
za opremo na svoji klopi. Po končanih vajah mora študent
počistiti svojo klop in ustrezno pospraviti opremo.

Ob koncu študijskega leta študent na vajah izdela opis rastlinske
vrste, za katerega prejme oceno. Študent lahko opravlja kolokvij
tudi z negativno oceno za opis vrste.

Na vseh vajah so obvezne naslednje potrebščine: delovni
zvezek, beli listi za skice, risalni pribor (navadni svinčnik,
radirka), žiletka (in nekaj rezervnih novih žiletk), mehka
bombažna krpica ali papirnati robčki, kalkulator, ravnilo,
laboratorijska halja.
Na vajah je obvezna uporaba laboratorijske halje. Če študent ne
uporablja halje, stori to na lastno odgovornost.
V vajalnici je prepovedano uživanje hrane in pijače.

Prisotnost na vajah
Udeležba na vajah je obvezna. Odsotnost se opraviči samo na
osnovi uradnega opravičila (npr. zdravniško opravičilo). V
izjemnih primerih se lahko študent opraviči na osnovi lastne
pisne izjave o razlogih za odsotnost (npr. smrt v družini).
V primeru, da študent neopravičeno manjka na vajah, se šteje, da
vaj ni redno opravljal in tako nima pravice za opravljanje
kolokvija.
»Skakanje« med urniškimi skupinami ni dovoljeno – zadnji rok
za dogovarjanje o trajnem prehodu iz ene skupine v drugo je v
drugem tednu vaj. Izjemoma lahko študent zamenja skupino za
en teden, vendar mora sam poiskati študenta, s katerim bo
zamenjal skupino, in o zamenjavi obvestiti vodjo vaj.

Kolokvij
Kolokvij obsega pisno preverjanje znanja (teoretični in praktični
del).
Pogoji za pristop h kolokviju so: redna udeležba na vajah (brez
neopravičenih ur), pozitivna ocena za sprotno delo (najmanj 60%
letnega števila točk), pozitivna ocena za delovni zvezek in skice,
izdelan opis vrste (lahko je negativno ocenjen). Pogoj za
pozitivno zaključeno oceno za vaje je pozitivna ocena kolokvija
(nad 60%).
Trije roki za kolokvij so objavljeni na oglasni deski in na spletnih
straneh Katedre za botaniko na začetku študijskega leta. Razpis
dodatnih rokov ni mogoč. V primeru, da se kolokvijski rok
prekriva z drugimi študijskimi obveznostmi, lahko študentje
prosijo vodjo vaj za prestavitev roka. Za dogovor o prestavitvi
roka morajo zaprositi dovolj zgodaj pred začetkom prijavljanja na
kolokvij.
Študent se na kolokvij prijavi s podpisom na prijavni list na
oglasni deski Katedre za botaniko (zadnji rok za prijavo je teden
dni pred kolokvijem). Študent se lahko odjavi s kolokvija
najkasneje dva dni pred kolokvijem pri vodji vaj. Študent, ki se
na kolokvij prijavi, vendar je na kolokviju odsoten brez odjave,
dobi negativno oceno.

Na koncu leta študent prejme zaključeno oceno za vaje, ki se
vpiše v indeks.

Študent, ki na kolokviju prepisuje ali drugače goljufa, dobi
negativno oceno. Ko ta študent na pisnem kolokiju doseže
pozitivno oceno, ima obvezen ustni zagovor kolokvija (zaradi
suma na goljufijo).

Pri izračunu zaključene ocene se upoštevajo tri delne ocene z
naslednjimi deleži:

Delovni zvezek in skice

Ocenjevanje dela

10% ocena za sprotno delo,
10% ocena za opis vrste,
80% ocena za kolokvij.

Ocena za sprotno delo
Študent celo leto zbira točke za sprotno delo. Ocenjuje se
reševanje nalog, obvladovanje veščin, izvedba domačih nalog,
izpolnjevanje delovnega zvezka in risanje skic.
Študent, ki pusti v laboratoriju nepospravljeno klop, ne prinese na
vaje potrebščin ali ne izdela domače naloge, lahko za
malomarnost dobi negativne točke (točke se odštejejo od že
doseženega letnega števila točk).
Če je študent opravičeno odsoten na vajah, kjer se ocenjuje
sprotno delo, lahko dobi ob vrnitvi k pouku nadomestno nalogo.
Ob koncu študijskega leta mora študent za sprotno delo zbrati
najmanj 60% letnega števila točk, sicer se šteje, da vaj ni redno
opravljal in tako nima pravice za opravljanje kolokvija.

Študent pri vajah izpolni delovni zvezek in izdela skice. Delovni
zvezek in skice se med študijskim letom večkrat ocenijo, ocena
pa se prišteje k letnim točkam za sprotno delo.
Na kolokviju mora študent oddati izpolnjen delovni zvezek in
urejene skice, spete v mapo z naslovnico in kazalom. V primeru,
da so oddani delovni zvezek ali skice ocenjeni z negativno oceno,
se celoten kolokvij oceni z negativno oceno (zaradi nerednega
sprotnega dela pri vajah).

Spletne strani
Katedra za botaniko: http://botanika.biologija.org
Obvestila: http://botanika.biologija.org/splosna_botanika-bio.php
Slike rastlin: http://botanika.biologija.org/slike/splbot/index.php
Slike preparatov in rastlin:
http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/drobnogled.htm
Angleško-slovenski slovarček botaničnih izrazov:
http://botanika.biologija.org/zeleniskrat/studentov_skrat/slovarcek.htm

