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 Szanowni Państwo!  

 

            Fizjologia  (z greckiego φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – to nauka o mechanizmach, które są 

odpowiedzialne za  przebieg czynności życiowych organizmów żywych. Nas – fachowych pracowników zajmujących się 

człowiekiem w zdrowiu i chorobie - interesują przede wszystkim mechanizmy odpowiedzialne za utrzymanie równowagi 

procesów życiowych człowieka. Ale fizjolodzy i inni naukowcy zajmujący się przebiegiem procesów życiowych korzystają 

też z rezultatów badań naukowych uzyskanych dzięki doświadczeniom na zwierzętach.  Żeby zrozumieć procesy toczące się 

w organizmie człowieka konieczna jest znajomość wyników badań  z innych nauk przyrodniczych takich jak: anatomia, 

biochemia, cytologia, biofizyka. I dopiero suma informacji zdobytych w trakcie kursu  nauk podstawowych, właściwie 

przygotuje Państwa do zrozumienia procesów patologicznych, które są podstawą rozwoju chorób. Znajomość fizjologii jest 

niezbędna każdemu, kto zawodowo zajmuje się problemami zdrowia i choroby ludzi na każdym etapie jego działalności 

zawodowej w każdej dziedzinie nauk medycznych. Poznanie i zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za utrzymanie 

równowagi środowiska wewnętrznego stanowi nie tylko jeden z etapów wstępnych edukacji medycznej, ale stały punkt 

odniesienia wiedzy i doświadczenia nabywanego podczas całego życia zawodowego.  

O wadze fizjologii jako nauki podstawowej niech świadczy zapis testamentowy fundatora najbardziej prestiżowej nagrody 

naukowej na świecie- Nagrody Nobla. Nobel precyzyjnie opisał w swoim testamencie, że nagroda z dziedziny nauk 

medycznych ma być przyznawana   z  „fizjologii lub medycyny”.  Z tego powodu może być przyznana w każdej ze 

szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Życzę Państwu, żeby ktoś z Państwa został wpisany na  listę  laureatów tejże 

Nagrody. 

Organizacja zajęć z fizjologii związana jest z reformą procesu nauczania na Uniwersytecie Medycznym , wprowadzoną w 

roku akademickim 2012/2013. Przewodnik zajęć, który Państwu oddajemy, zawiera informacje dotyczące osobowego składu 

Pracowników Katedry i Zakładu Fizjologii, regulamin zajęć w Katedrze, zakres materiału obowiązującego na sprawdzianach, 

tematykę zajęć. Podane są również podręczniki, z których mogą i powinni Państwo korzystać. Zachęcamy również do 

korzystania z najnowszych zdobyczy nauki opublikowanych w czasopismach naukowych , czy podręcznikach wydanych na 

prestiżowych uczelniach medycznych na świecie. 

Zaliczenia cząstkowe odbywają się w trakcie zajęć prowadzonych w Katedrze a  egzamin przeprowadzony będzie na 

platformie edukacyjnej OLAT. Egzamin będzie się składał z pytań testowych. Szczegółowe informację dotyczące punktacji i 

uzyskania zaliczenia z przedmiotu znajdują się w przedstawionym w przewodniku Regulaminie zajęć z fizjologii. 

Wszystkie informacje dotyczące procesu dydaktycznego w Katedrze Fizjologii znajdują się na stronie internetowej Katedry : 

www.kzf.ump.edu.pl 

Życzę Państwu radości ze zdobywania wiedzy – szczególnie fizjologicznej - i satysfakcji z wyboru kierunku studiów. Proszę 

jednocześnie o uwagi dotyczące organizacji i treści zajęć, co niewątpliwie pomoże  w usprawnieniu i poprawie jakości 

kształcenia w naszej Katedrze 

   

                                                                                 dr hab.med. Hanna Krauss prof. UM 

 

 

 

 

 



SYLABUS 

Kod przedmiotu/modułu  MK_3       
    Punkty ETCS: 5 
 
Nazwa przedmiotu: Fizjologia człowieka   
 
Jednostka: Katedra i Zakład Fizjologii, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań 
www.kzf.ump.edu.pl 
 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. Jacek Koźlik jakoz@esculap.pl 
 

 
Wymiar zajęć   Wykłady   30 h 
      Ćwiczenia  36 h 
      Seminaria    9 h 
      Łącznie   75 h 
 
Warunki wstępne 
Ogólne wiadomości z anatomii i histologii gruczołów wydzielania wewnętrznego, 
budowy i molekularnego mechanizmu działania hormonów białkowych i steroidowych. 
Podstawy chemii nieorganicznej. Elektroujemność i elektrododatniość jonów. Kanały 
jonowe. Pobudliwość, komórki pobudliwe. Rodzaje transportów. Budowa i organizacja 
układu wegetatywnego. Układ współczulny i przywspółczulny. Znajomość 
podstawowych zagadnień z zakresu optyki i akustyki. Budowa i czynność receptorów 
czuciowych. Budowa oka i ucha. Receptory równowagi. Charakterystyka krwi. Antygeny 
i przeciwciała. Rodzaje krwinek. Budowa anatomiczna i histologiczna układu krążenia. 
Wiadomości z zakresu fizyki cieczy. Ciśnienia, zasady przepływu. Budowa układu 
oddechowego, mięśnie oddechowe. Fizyka przepływu gazów, napięcie powierzchniowe. 
Anatomia i histologia układu moczowego. Transporty zachodzące w nerkach, dyfuzja, 
osmoza, filtracja, transport aktywny. Źródła energii organizmu człowieka. Wartość 
kaloryczna pożywienia. 
 
Cele kształcenia 
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi zachodzącymi 
w organizmie człowieka a także wskazanie na możliwe zaburzenia tych procesów i 
jednostki chorobowe wynikające z tych zaburzeń. Celem kształcenia jest również 
uświadomienie studentom, że każde zaburzenie procesów fizjologicznych ma swoje 
odbicie w zmianach w podstawowych parametrach morfologicznych i biochemicznych 
krwi jak również parametrach życiowych (ciśnienie krwi, EKG, spirometria). 
Ostatecznym celem kształcenia jest przygotowanie studentów pod względem 
merytorycznym do zajęć z patofizjologii i kliniki. 
 
Forma i warunki zaliczenia  

1.  Testy obejmujące obszary tematyczne zajęć  

2. Egzamin końcowy - testowy 
 
Literatura podstawowa 
1. Podstawy fizjologii człowieka, red. Krauss H., Sosnowski P., Wydawnictwo UM im. K. 

Marcinkowskiego w Poznaniu, 2009.  
2.   Traczyk W.Z.: Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL, 2009. 

3.  Ganong W.F.: Fizjologia, PZWL, 2007. 

http://www.kzf.ump.edu.pl/


Literatura uzupełniająca 
1. Hansen J.T., Koepen B.M.: Atlas fizjologii człowieka Nattera, Wydawnictwo Medyczne 

Urban & Partner, 2005.  
2.  Konturek St. J.: Fizjologia człowieka, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2007. 
 
Organizacja i program zajęć 
Tematy wykładów 
1.  Komórkowe i ogólne podstawy fizjologii. Przedziały płynów w organizmie, skład 

płynów; siły wywołujące ruch substancji pomiędzy przestrzeniami w organizmie;  
rozmieszczenie podstawowych jonów; transport przez błony komórkowe; 
przekazywanie informacji pomiędzy komórkami; homeostaza - pojęcie i 
mechanizmy odpowiedzialne za jej utrzymanie (2h). 

2.  Tkanka pobudliwa – nerwy. Strefy czynnościowe komórki nerwowej;  pobudliwość 
komórki nerwowej; przewodnictwo w komórce nerwowej; jonowe podstawy  
powstawania pobudzenia i przewodzenia informacji;  właściwości włókien 
aferentnych i eferentnych;  rodzaje włókien nerwowych i ich czynność; fizjologiczne 
znaczenie tkanki glejowej (2h). 

3. Mechanizmy pobudzania aktywności OUN, snu i czynność bioelektryczna mózgu. 
Twór siatkowaty: rola układu siatkowatego wstępującego i zstępującego; jądra 
wzgórza; korowe potencjały wywołane; elektroencefalogram; podstawy 
fizjologiczne EEG oraz snu i świadomości (2h). 

4.  Kontrola postawy i ruchów ciała.  Encefalizacja funkcji ruchowych; końcowa 
wspólna droga neuronalna; inicjacja ruchów dowolnych;  kontrola mięśni 
proksymalnych i dystalnych; piramidowo – korowe pola ruchowe;  rola układu 
korowo-rdzeniowego i korowo-opuszkowego; układy regulujące postawę ciała; 
integracja na poziomie rdzenia – wstrząs rdzeniowy; objawy wypadowe po 
uszkodzeniu: opuszki , śródmózgowia i kory (2h). 

5. Ośrodkowa regulacja czynności trzewnych. Ośrodki rdzenia przedłużonego – 
oddychania, ciśnienia krwi i częstotliwości akcji serca; rola podwzgórza – zależność 
układu wegetatywnego od podwzgórza; wpływ podwzgórza na sen, uczucie głodu, 
pragnienia,  rytmy biologiczne, termoregulację, układ hormonalny(2h). 

6. Neuronalne podstawy zachowania instynktownego i emocji. Postrzeganie, efekt, akt 
woli; rola podwzgórza i układu limbicznego; czynność układu limbicznego – 
zachowania pokarmowe, seksualne, macierzyńskie, współdziałanie z układem 
hormonalnym; strach i gniew; motywacje; środki wpływające na zmianę 
zachowania człowieka - leki, neurotransmitery (2h). 

7. Wyższa czynność nerwowa u człowieka. Odruchy warunkowe – istota 
warunkowania, klasyczna i instrumentalna metoda warunkowania; hamowanie i 
wygasanie odruchów warunkowych; uczenie się – habituacja, torowanie, 
powstawanie odruchów warunkowych; przenoszenie informacji pomiędzy polami 
korowymi; pamięć – pamięć odruchowa, pamięć opisowa, pamięć świeża i pamięć 
trwała;  biologiczne podstawy uczenia się i pamięci; rola kory nowej w procesach 
uczenia się i zapamiętywania (2h). 

8. Podstawy ogólne i komórkowe działania układu hormonalnego. Hormon – 
chemiczny nośnik informacji; typy wydzielania hormonów; pojęcie komórki 
docelowej i receptora; receptory błonowe i wewnątrzkomórkowe; mechanizmy 
wewnątrzkomórkowego przenoszenia informacji- białka G, układy drugich 
przekaźników; białka nośnikowe dla hormonów – swoiste i nieswoiste; regulacja 
czynności układu hormonalnego – metaboliczna, nerwowa/wydzielanie endokrynne 
oraz obecność receptorów układu wegetatywnego w komórkach gruczołowych/, 
hormonalna – statyny i liberyny oraz układ sprzężeń zwrotnych/ujemne i dodatnie/ 
(2h). 



9.  Wpływ hormonów tarczycy na równowagę energetyczną ustroju. Rola metabolizmu 
jodu w metabolizmie hormonów tarczycy; pojęcie eutyreozy, hipotyreozy oraz 
hipertyreozy; uwalnianie i transport hormonów tarczycy; receptory dla hormonów 
tarczycy; wpływ na komórkowe zużycie tlenu; wpływ na  stosunek ilość energii 
rozpraszanej pod postacią ciepła a magazynowanej pod postacią związków 
wysokoenergetycznych; wtórne skutki wytwarzania ciepła; metaboliczne aspekty 
działania hormonów tarczycy –nasilanie pozyskania substratów energetycznych; 
wpływ na układ oddechowy i krążenia (2h). 

10. Czynność endokrynna trzustki. Rola komórek  wysp trzustkowych – synteza 
insuliny, glukagonu, somatostatyny, polipeptydu trzystkowego; biosynteza, 
wydzielanie i przemiana insuliny;  wewnątrzkomórkowe mechanizmy działania 
insuliny; efekty działania insuliny; niedobór i nadmiar insuliny; interakcje insulina – 
glukagon; rola somatostatyny trzustkowej; rola polipeptydu trzustkowego – wpływ 
na funkcję egzokrynną  trzustki (2h).   

11. Fizjologiczne aspekty funkcji  nadnerczy. Anatomiczne i fizjologiczne odrębności 
rdzenia i kory nadnerczy; rdzeń nadnerczy – synteza amin katecholowych oraz 
peptydów opioidowych; działanie metaboliczne katecholamin; katecholaminy jako 
neurotransmitery;  metaboliczne oraz niemetaboliczne działanie glikokortykoidów; 
metaboliczne efekty działania androgenów nadnerczowych; nadnercza a stres (2h).  

12. Hormonalna  kontrola przemiany wapniowej fizjologii tkanki kostnej. Wapń - drogi 
pozyskania, pula wapnia łatwo wymienialna oraz pula wapnia niewymienialnego, 
usuwanie wapnia; metabolizm fosforu; wzrost kości – kostnienie na podłożu 
błoniastym, kostnienie śródchrzęstne, rola chrząstek przynasadowych kości 
długich; witamina D3 – mechanizm działania, efekty działania, regulacja biosyntezy; 
parahormon - biosynteza i przemiana parahormonu, mechanizm działania, efekty 
działania, regulacja wydzielania parahormonu; kalcytonina – regulacja wydzielania, 
mechanizm działania, efekty działania; wpływ innych czynników na przemianę 
wapnia – glikokortykoidy, hormon wzrostu, hormony tarczycy, estrogeny, insulina 
(2h). 

13. Fizjologia rozwoju i czynności układu rozrodczego. Procesy determinacji i 
różnicowania płci; okres pokwitania – istota dojrzewania, fazy dojrzewania, 
zaburzenia dojrzewania; przekwitanie - menopauza i andropauza; funkcja 
hormonalna jajnika – estrogeny, gestageny, androgeny i peptydy jajnikowe;  funkcja 
rozrodcza jajnika - cykl miesiączkowy, cykl jajnikowy, cykliczne zmiany w innych 
narządach. Czynność wewnątrzwydzielnicza jądra – androgeny, rola inhibiny; 
funkcja rozrodcza –spermatogeneza, wzwód i ejakulacja (2h). 

14. Funkcja endokrynna innych narządów. Układ reninowo-angiotensynowy: rola 
aparatu przykłębuszkowego, działanie angiotensyn, tkankowe układy renina-
angiotensyna; erytropoetyna - regulacja wydzielania, efekty działania; czynność 
endokrynna serca - peptyd natriuretyczny; szyszynka – narząd 
fotoneuroendokrynny, indole szyszynkowe, peptydy szyszynkowe – efekty działania 
(2h). 

15. Regulacja czynności układu trawiennego. Unerwienie układu pokarmowego – 
splot warstwy mięśniowej, splot podśluzówkowy, układ nerwowy jelitowy; hormony 
żołądkowo-jellitowe; działanie gastryny; rola cholecystokinino-pankreozyminy; 
działanie sekretyny; peptyd hamujący czynność żołądka; wazoaktywny peptyd 
jelitowy; kontrola wydzielania śliny i połykania; regulacja motoryki i wydzielania 
soku żołądkowego – oddziaływanie głowowe, odpowiedzi emocjonalne, 
oddziaływania żołądkowe, oddziaływania jelitowe; regulacja wydzielania soku 
trzustkowego; regulacja wydzielania żółci; regulacja wydzielania jelitowego (2h). 

Seminaria 
1. Fizjologia ośrodkowych gruczołów wydzielania dokrewnego 



Oś podwzgórze – przysadka. Rola hormonów hipofizotropowych. Hormony  tylnego 
płata przysadki. Hormony szyszynkowe . Działanie melatoniny- regulacja rytmów 
biologicznych, wpływ na procesy odporności.(3h) 

2. Podstawy działania wegetatywnego układu nerwowego 
Organizacja autonomicznego układu nerwowego. Część współczulna i 
przywspółczulna układu autonomicznego. Potencjały zwojowe. Neurotransmitery i 
modulatory. Substancje agonistyczne i antagonistyczne.(3h) 

3. Fizjologia układu moczowego: Nefron jako podstawowa jednostka czynnościowa 
nerki. Nerkowy przepływ krwi -,procesy autoregulacji przepływu.. Filtracja 
kłębuszkowa. Powstawanie moczu ostatecznego – cewka proksymalna, pętla 
Henle’go, cewka dystalna, cewka zbiorcza.(3h) 

Inne: samokształcenie 
1. Grupy krwi. Podstawowe grupy krwi: AB0 i Rh. Układ komplementu. Prawa 

Landsteinera. Zasady krwiolecznictwa, niezgodność serologiczna, konflikt 
serologiczny. Próba zgodności. Badania serologiczne: PTA i BTA. Profilaktyka 
konfliktu serologicznego. Choroba hemolityczna noworodków (3h). 

2. Parametry morfologiczne krwi obwodowej – morfologia krwi (3h). 
3. Wydolność fizyczna. Podstawy wydolności fizycznej. Czynniki kształtujące. Pułap 

tlenowy. Deficyt i dług tlenowy. Rodzaje wysiłków. Źródła energii  w wysiłkach  o 
różnej intensywności. Metody oceny wydolności fizycznej, step test, próba 
Astrandów, test PWC (3h). 

4. Fizjologia żywienia: wartość energetyczna pożywienia, podstawowa przemiana 
materii (PPM), całkowita przemiana materii (CPM), rola składników odżywczych 
– białek, węglowodanów i tłuszczów; witaminy i składniki mineralne: mikro- i 
makroelementy; probiotyki i prebiotyki (3h).  

Ćwiczenia 

1. Fizjologia układu nerwowego. Elektrofizjologia: podstawy czynnościowe układu 
nerwowego. Pobudliwość. Podział i właściwości włókien nerwowych. Kodowanie 
informacji w komórkach nerwowych. Synapsy. Pojęcie odruchu i łuku odruchowego. 
Odruchy bezwarunkowe i warunkowe. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne, 
wygasanie odruchów. Układ autonomiczny: Organizacja układu autonomicznego. 
Kotransmisja w wegetatywnym układzie nerwowym. Przeniesienie informacji do 
komórki. Receptory układu wegetatywnego – podział ze względu na: rodzaj 
transmitera, układ drugiego przekaźnika informatycznego, efekty wywołane w 
komórce. Odruchy autonomicznego układu nerwowego. Badanie odruchów 
neurologicznych (5h). 

2. Fizjologia układu wegetatywnego. Odpowiedzi narządów efektorowych na 
autonomiczną impulsację nerwową. Transmisja cholinergiczna. Transmisja 
adrenergiczna. Odruchy wegetatywno-wegetatywne, wegetatywno-somatyczne, 
somatyczno-wegetatywne (2h). 

3. Fizjologia narządów zmysłów: Zmysł słuchu. Budowa narządu słuchu. Metody 
badania słuchu – metody obiektywne i metody subiektywne. Narząd wzroku. Budowa 
narządu wzroku. Właściwości optyczne oka. Wady refrakcji. Siatkówka. Tworzenie 
obrazu na siatkówce. Zaburzenia rozpoznawania barw. Zmysł równowagi. Receptory 
narządu równowagi. Oczopląsy. Zmysł smaku. Receptory smaku Rodzaje smaku. 
Zmysł węchu. Receptory węchowe. Pobudzenie receptorów węchu. Badanie narządu 
wzroku: badanie ostrości, pola widzenia, badanie czucia barw. Badanie narządu 
słuchu: próby stroikowe, otoskopia (5h).  

4. Fizjologia mięśni: Podział mięśni. Mięśnie szkieletowe. Rola mięśni w czynności 
organizmu. Jednostka motoryczna. Podział mięśni szkieletowych. Rodzaje skurczów 
mięśni szkieletowych. Źródła energii pracujących mięśni. Utrzymanie i regulacja 



napięcia mięśniowego. Mięśnie gładkie – podział, mechanizm skurczu. Plastyczność 
mięśni gładkich (5h). 

5. Wybrane metaboliczne i pozametaboliczne efekty działania związków 
hormonalnych. 

Metaboliczne aspekty działania glukagonu. Narządowe efekty glukagonu.Nerkowe 
efekty działania aldosteronu. Wpływ aldosteronu na ciśnienie krwi. Anaboliczne 
działanie androgenów nadnerczowych.( 2h) 

6. Hemostaza. Elementy hemostazy. Hemostaza pierwotna i wtórna; lokalna i ogólna. 
Układ krzepnięcia i fibrynolizy: droga wewnątrz- i zewnątrzpochodna. Inhibitory 
krzepnięcia i fibrynolizy. Badania laboratoryjne układu hemostazy: czas krwawienia, 
czas krzepnięcia, PT, APTT, TT . Fizjologia krwinek: Hematopoeza. Elementy 
morfotyczne krwi. Funkcja krwinek -erytrocytów, granulocytów i agranulocytów. 
Fagocyty krwi – diapedeza, opsonizacja i fagocytoza. Układ odpornościowy. 
Odporność humoralna i komórkowa. Interpretacja podstawowych parametrów 
morfologii krwi obwodowej (5h). 

7. Fizjologia układu krążenia: Charakterystyka układu krążenia. Podział układu  
krążenia – podział anatomiczny i czynnościowy. Krążenie obwodowe. Budowa 
naczyń krwionośnych. Rola naczyń sprężystych w zachowaniu przepływu krwi. Rola 
tętnic mięśniowych w dystrybucji krwi. Regulacja przepływu krwi – miejscowa i 
humoralna. Krążenie żylne. Cykl sercowy. Rola układu bodźco-przewodzącego w 
sercu. Tony serca. Badanie tętna i ciśnienia tętniczego krwi (5h). 

8. Fizjologia układu oddechowego: Funkcje układu oddechowego. Mięśnie oddechowe. 
Opory oddechowe. Wentylacja. Podatność płuc. Rola surfaktantu. Wymiana gazowa w 
płucach. Regulacja oddychania. Badania czynnościowe układu oddechowego. 
Statyczne pojemności i objętości płuc. Dynamiczne wskaźniki spirometryczne (5h). 

9. Fizjologia układu moczowego: 

Regulacja funkcji nerek. Układ RAA. Diureza wodna i osmotyczna. Zatrucie wodne.  
Czynność wewnątrzwydzielnicza nerek. Udział nerki w gospodarka kwasowo-
zasadowej - zakwaszanie moczu i wydalanie wodorowęglanów, buforowanie moczu, 
zagęszczanie moczu(2h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



R E G U L A M I N 
 

zajęć z fizjologii człowieka dla studentów Farmacji  

 

1.Organizacja zajęć. 
 

     Zajęcia dydaktyczne z fizjologii obejmują: wykłady i zajęcia kontrolowane (seminaria, 

ćwiczenia i sprawdziany).  

Zajęcia kontrolowane składają się z 9 tematów; w trakcie ich trwania Student zobowiązany 

jest do noszenia białego fartucha ochronnego. 

 

2. Nieobecności: dopuszcza się maksymalnie 2 nieobecności na zajęciach kontrolowanych 

w ciągu całego kursu fizjologii. 

 

3. Zaliczanie zajęć 

      

    A/  Aby zaliczyć zajęcia z fizjologii należy: 
 

a) wykazać się przygotowaniem teoretycznym do zajęć z danego tematu w sprawdzianie 

wejściowym, składającym się z 3 pytań opisowych, za który można uzyskać 0 -3 pkt  

(zakres materiału znajduje się na stronie internetowej Katedry Fizjologii) 

UWAGA! rażący brak przygotowania =  -1 pkt/temat 

b) protokołować ćwiczenia w zeszycie 

c) przystąpić do testu (10 pytań) po zajęciach z danego tematu, za który można uzyskać 

od  0 – 10 pkt.  

UWAGA! ewentualne punkty ujemne, o których mowa wyżej odlicza się od                                              

                       wyniku testu za dany temat. 

     d/uzyskać w sumie co najmniej 8 punktów za dany temat (= 60% z 13 pkt) 

     e/  zaliczyć zajęcia = uzyskać minimum 70 punkty za tematy zdane (60% z 117 pkt)   

  

   B/  Student, który z tematów zdanych nie uzyska 70  pkt musi poprawiać wszystkie 

           niezdane tematy, wówczas nie otrzymuje punktów a jedynie zaliczenie („zal.”) 

      

    

    C/ • Jeśli w wyniku poprawiania Student  nie poprawi 1-3 tematów może w terminie    

     wyznaczonym  przez Katedrę Fizjologii przystąpić do „wyjściówki” z całego materiału. 

     Studentowi przysługuje jedna poprawka „wyjściówki”. 

            • Nie poprawienie ≥ 4 tematów skutkuje brakiem zaliczenia zajęć.      

 4. Egzamin. 

 

    ● w przedterminie – dotyczy osób, które w wyniku zaliczeń uzyskały co najmniej 105 pkt. 

    ● w zwykłym terminie – dotyczy wszystkich, którzy uzyskali zaliczenie zajęć. 

 

 Studentowi  przysługuje prawo do dwukrotnego poprawiania niezdanego egzaminu.   

 

 

5. Ponadto Studenta obowiązuje: 
 



    -  regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

    -  przestrzeganie przepisów BHP 

    -  przestrzeganie ogólnie przyjętych form zachowania się 

    -  uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu zajęć 

    -  poszanowanie sprzętu i wyposażenia sal dydaktycznych 

    -  przestrzeganie zarządzeń Kierownika Katedry Fizjologii  

        i  Nauczycieli Akademickich  prowadzących zajęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    Instrukcja dotycząca zasad  

   bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć dydaktycznych  



              w Katedrze Fizjologii UM w Poznaniu 

 

 
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny należy do podstawowych 

obowiązków studentów, odbywających zajęcia dydaktyczne w Katedrze 

Fizjologii UM w Poznaniu, a w szczególności: 

 

1. Podczas seminariów i ćwiczeń, odbywających się w pomieszczeniach 

Katedry studentów obowiązuje noszenie białych fartuchów ochronnych. 

 

2. Studentów odbywających zajęcia na terenie Katedry Fizjologii 

obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania 

pokarmów i picia napojów. 

 

3. Używane do badań przyrządy winny być stosowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem, wyłącznie za zgodą prowadzących zajęcia. 

 

4. Wszelkie przyczyny uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie 

badań przez ćwiczących (np. uszkodzenie przyrządów) winny być 

niezwłocznie zgłoszone prowadzącemu zajęcia. 

 

5. Niestosowanie się do zaleceń osób prowadzących zajęcia może 

powodować wykluczenie studenta z zajęć oraz obciążenie kosztami 

powstałych szkód materialnych. 

 

6. Na zajęciach, podczas których odbywa się badanie materiałów 

pochodzenia biologicznego (krew i tkanki) należy używać lateksowych  

          rękawic ochronnych jednorazowego użytku. 

 

7. Pobieranie krwi do badań odbywa się pod nadzorem prowadzącego 

ćwiczenia, powierzchnia skóry przed nakłuciem winna być starannie 

odkażona, do nakłucia należy używać jałowych nożyków jednorazowego 

użytku. 

 

8. Podczas badań spirometrycznych należy używać odkażonych ustników. 

Zużyte ustniki należy odkładać do naczynia ze środkiem odkażającym. 

 

9. W przypadkach nie objętych powyższą instrukcją należy ściśle stosować 

się do wszelkich zaleceń prowadzących zajęcia. 
 


