
REGULAMIN ZAJĘĆ: 

1.  Organizacja zajęć: 

 Zajęcia na I roku odbywają się zgodnie z planem zajęć z dziekanatu. 

 Aktualny podział grupy studenckiej na stronie internetowej jednostki: 

www.kzf.ump.edu.pl.  

 Zajęcia kontrolowane odbywają się zgodnie z planem i obejmują: seminaria, ćwiczenia, 

zajęcia problemowe i testy. Ich uzupełnieniem są wykłady, których tematyka integruje 

i uzupełnia omawiane treści.    

 Na ćwiczeniach studenci zobowiązani są do prowadzenia zeszytów ćwiczeń i 

podsiadania odzieży ochronnej (biały fartuch).   

 

 

 

 

2.  Zasady szczegółowe: 

a) Sprawdziany wejściowe – opisowe, składające się z trzech pytań odbywają się na                

początku każdego seminarium i obejmują zagadnienia z danego tematu (można 

uzyskać 0-3 pkt.).    

b) Ćwiczenia:     

 za przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń można uzyskać 0-2 pkt.,             

 za nieobecność odlicza się po 2 pkt. za każde ćwiczenie,    

 za rażące nieprzygotowanie do zajęć student może otrzymać ujemny punkt 

karny (-1).    

c) Zajęcia problemowe: stanowią podsumowanie wybranych zagadnień z        

uwzględnieniem implikacji klinicznych. Można uzyskać 0 - 1 pkt.   

d) Testy:  

Za sprawdziany z tematów Fizjologia układu nerwowego cz 1, Fizjplogia układu 

mięśniowego, Fizjologia narządów zmysłów (obejmujących 10 pytań) można 

otrzymać 0 – 10 pkt; za sprawdzian z Fizjologii krwi (obejmujący 15 pytań) można 

uzyskać 0 -15pkt   

   

3.  Nieobecności:    

 Dopuszcza się 1 nieobecność na semestr 

 W uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika danego tematu, student        

może odrobić zajęcia (z inną grupą) wyłącznie do dnia sprawdzianu testowego z 

danego tematu.     

 

 



4.  PROGRAM ZAJĘĆ: 

Dostępny na stronie Katedry Fizjologii 
kzf.ump.edu.pl 

 
5.  PROGRAM NAUCZANIA: 

Opisy poszczególnych tematów wraz z wymaganiami wstępnymi i końcowymi znajdują 

się na stronie Katedry Fizjologii 

kzf.ump.edu.pl 

 
6  . Kryteria zaliczenia przedmiotu:  
 
W związku z zapisem w Regulaminie Studiów, dającym prawo do 2-krotnego poprawiania 

sprawdzianów cząstkowych, wyjaśnia się, iż w stosowanym w Katedrze systemie oceny, ten 

sam zakres materiału sprawdzany jest kilkakrotnie: na sprawdzianach wejściowych, 

ćwiczeniach i testach oraz na osobnym sprawdzianie z treści przedstawianych na 

wykładach, za który można uzyskać 0 – 20 pkt.(20 pytań). Kryterium zaliczenia jest: SUMA 

WSZYSTKICH OCEN, wyrażona w punktach.   

W ciągu realizacji modułu można uzyskać maksymalnie 78 pkt. (= 100%).     

 

Zaliczenie – kryterium zaliczenia  

 Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć z modułu jest uzyskanie minimum 47 pkt 

(= 60%). 

 Student, który uzyskał mniej niż 47 pkt, lecz co najmniej 31 pkt (= 40%), może 

ubiegać się o zaliczenie zajęć na podstawie sprawdzianu z całego materiału 

obowiązującego na seminariach, ćwiczeniach i wykładach (tzw. WYJŚCIÓWKA).   

 Studentowi przysługuje 1 poprawka wyjściówki (terminy ww. sprawdzianów        

ustala Kierownik Katedry).    

 Student, który uzyskał mniej niż 31 pkt. NIE OTRZYMA ZALICZENIA zajęć z 
modułu BEZ MOŻLIWOŚCI ODROBIENIA zaległości w danym roku   
akademickim.    
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