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7. Miejsce przedmiotu w programie studiów:  

  

Rok: I              Semestr: II    rok akademicki   2016/17  

    

8. Liczba godzin  ogółem :        liczba pkt.ECTS:    15  



  

Jednostki uczestniczące w nauczaniu 

przedmiotu  

Semestr zimowy/letni  

liczba godzin  

W  Ć  Ćwiczenia 

kategoria  

S  

Katedra i Zakład Fizjologii  15  36  A  24  

          

           

           

            

Razem:  15  36    24  

  

  

  

9. SYLABUS   
  

Nazwa 

przedmiotu/ 

modułu  

Fizjologia  

Wydział  Wydział Lekarski II  

Nazwa kierunku 

studiów  
Lekarski  

Poziom 

kształcenia  
wyższy  

Forma studiów  stacjonarne  

Język 

przedmiotu  
polski  

Rodzaj 

przedmiotu  
 obowiązkowy  

Rok  

studiów/semestr  

  
I  

  

  
2    

  

Liczba godzin 

zajęć  
dydaktycznych z 

podziałem na 

formy 

prowadzenia  

zajęć  

75., w tym:    15 - wykłady, 24 - seminaria, 36 – ćwiczenia  

  



Założenia i cele 

przedmiotu  

Poznanie podstawowych funkcji organizmu oraz procesów 

regulujących przebieg czynności życiowych u człowieka, a 

szczególnie zachowania homeostazy. Rozumienie znaczenia 

równowagi wewnętrznej oraz kontrolnej i regulacyjnej roli układu 

nerwowego i hormonalnego dla prawidłowego funkcjonowania 

organizmu. Znajomość fizjologii krwi, budowy i działania układu 

krążenia, układu oddechowego, mięśni poprzecznie prążkowanych i 

gładkich, układu pokarmowego, roli składników pokarmowych oraz  

 witamin w żywieniu, działania układu moczowego, znaczenia nerki 
w utrzymywaniu homeostazy organizmu. Opanowanie umiejętności 
odróżniania prawidłowego przebiegu procesów życiowych od 
przebiegu nieprawidłowego, chorobowego. Poznanie i zdolność do 
samodzielnej interpretacji podstawowych norm fizjologicznych. 
Umiejętność wykonania podstawowych badań funkcji życiowych. 
Rozumienie powiązań fizjologii z dyscyplinami klinicznymi.   
  

  
Symbol 

efektów   
kształcenia  
zgodnie ze 

standardami   

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA   

Metody weryfikacji 

osiągnięcia   
zamierzonych 

efektów 

kształcenia:    

B. W1.   
Opisuje gospodarkę wodno-elektrolitową w układach 

biologicznych   

Test/rozmowa 

dydaktyczna   

B. W2.   

Opisuje równowagę kwasowo-zasadową i mechanizm 

działania buforów oraz znaczenie buforów w homeostazie   

ustrojowej   

Test/rozmowa 

dydaktyczna   

B. W7.   

Zna podstawy fizykochemiczne działania zmysłów 

wykorzystujących fizyczne nośniki informacji /fale   

dźwiękowe i elektromagnetyczne/   

Test/rozmowa 

dydaktyczna   

B. W21.   

Zna funkcjonowanie podstawowych szlaków przekazywania 

sygnałów w komórce, a także przykłady zaburzeń w działaniu   

tych szlaków prowadzące do rozwoju nowotworów i innych   

chorób   

Test/rozmowa 

dydaktyczna   

B.W24.   

Zna podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie 
nerwowym oraz wyższe czynności nerwowe, a także fizjologię  

mięśni prążkowanych i gładkich   

 Test/rozmowa 

dydaktyczna   

B. W28.   Zna mechanizmy starzenia się organizmu   
Test/rozmowa 

dydaktyczna   

B.U11.   
Korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje 

potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi    

Studium 

przypadku  

/dyskusja 

dydaktyczna   



B. U14.   
planowania i wykonywania prostych badań naukowych oraz 

interpretacji wyniki i wyciągania wniosków.   

Test  

umiejętności 

/dyskusja 

dydaktyczna   

KS.1.   

potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w 
formie ustnej w sposób adekwatny do poziomu  

odbiorców;   

dyskusja 

dydaktyczna  

KS.2.   posiada świadomość własnych ograniczeń;   

dyskusja 

dydaktyczna  

KS.3.   rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy   

dyskusja 

dydaktyczna  

KS.4.   potrafi pracować w zespole   

Studium 

przypadku/ 

dyskusja 

dydaktyczna  

  

PUNKTY ECTS  15  

TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU:     

Tematyka   

   

Forma    

Homeostaza   -   płyny  ustrojowe,  gospodarka  kwasowo- 

zasadowa, termoregulacja   

Wykłady, 

seminaria, 

ćwiczenia  

Układ hormonalny - organizacja układu dokrewnego, mechanizmy 

wydzielania hormonów, działanie na komórkę docelową, receptory 

hormonów, transport we krwi, unieczynnianie; podwzgórze, przysadka 

mózgowa, szyszynka, fizjologia rozrodu, tarczyca, przytarczyce; 

gospodarka wapniowo-fosforanowa, nadnercza,trzustka.   

Wykłady, 

seminaria, 

ćwiczenia  

Układ nerwowy - komórka nerwowa, pobudliwość i pobudzenie, 

potencjał spoczynkowy i czynnościowy, synapsy nerwowe, 

przewodnictwo nerwowe, odruchy, regulacja ruchów i postawy ciała, 

czucie i percepcja, receptory czuciowe, czucie teleceptywne, 

eksteroceptywne, proprioceptywne, interoceptywne, narządy zmysłów, 

neurofizjologiczne podstawy zachowania się, czuwanie i sen, rytmy 

biologiczne, autonomiczny układ nerwowy, część współczulna i 

przywspółczulna.   

Wykłady, 

seminaria, 

ćwiczenia  

   

Układ mięśniowy - mięśnie poprzecznie prążkowane i gładkie.   

Wykłady, 

seminaria, 

ćwiczenia  



Krew - hemopoeza, fizjologia krwinek, hemostaza, układy grupowe 

krwi.   

Wykłady, 

seminaria, 

ćwiczenia  

Układ krążenia - serce - elektro-fizjologia i elektrokardiografia, 

hemodynamika serca, krążenie obwodowe, regulacja przepływu krwi, 

metody badania układu.   

Wykłady, 

seminaria, 

ćwiczenia  

Układ oddechowy - oddychanie zewnętrzne i wewnętrzne, drogi 

oddechowe, mechanika oddychania, wymiana gazowa w płucach, 

krążenie krwi, transport gazów, nerwowa i chemiczna regulacja 

oddychania.   

Wykłady, 

seminaria, 

ćwiczenia  

Układ pokarmowy - trawienie i wchłanianie, czynności ruchowe i 

wydzielnicze, fizjologia żywienia człowieka.   

Wykłady, 

seminaria, 

ćwiczenia  

Układ moczowy - rola nerek w tworzeniu moczu i w gospodarce 

kwasowozasadowej, czynność wewnątrzwydzielnicza nerki.   

Wykłady, 

seminaria, 

ćwiczenia  

Fizjologia wysiłku fizycznego   

Wykłady, 

seminaria, 

ćwiczenia  

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA:  

  

1./ Fizjologia człowieka. Konturek S  Elsevier Urban & Partner, 2007.   

2./ Fizjologia Ganong W.F.    WL PZWL, 2007.     
3./ Fizjologia człowieka z elementami fizjologii  stosowanej i klinicznej.  

Traczyk W.Z., Trzebski A. (red).  WL PZWL, 2007. 

4./ Atlas fizjologii człowieka Nattera Hansen J.T. Koepen B.M.        

Wydawnictwo  Medyczne Urban & Partner, 2005.   

  

  

  

  

  

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:   



A. Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć z fizjologii i dopuszczenia do egzaminu    

końcowego jest uzyskanie minimum 161 pkt (=60%). %).  Zasady  punktowania 

omówione są w 3 punkcie regulaminu   

   

B. Student, który uzyskał mniej niż 161 pkt, lecz co najmniej 107 pkt (=40%),           

może ubiegać się o zaliczenie zajęć na podstawie sprawdzianu z całego 

materiału obowiązującego na seminariach i ćwiczeniach /WYJŚCIÓWKA/.   

      Studentowi przysługuje 1 poprawka wyjściówki  

C. Student, który uzyskał mniej niż 107 pkt NIE OTRZYMA ZALICZENIA zajęć  

z fizjologii BEZ MOŻLIWOŚCI ODROBIENIA zaległości w danym roku   

akademickim.   

D. Zdanie egzaminu testowego składającego się ze 100 pytań – próg zaliczeniowy 

60%  

E. Punkty uzyskane w ciągu roku akademickiego zostaną przeliczone na punkty       

egzaminacyjne wg. następującego wzoru: punkty egzaminacyjne = ( suma         

punktów zaliczenia – 161) x 0,1 ( czyli po 0,1 pkt egzaminacyjnego za każdy cały 

punkt powyżej progu zaliczenia ) i jako premia za systematyczne i dobre 

postępy w nauce zostaną doliczone do wyniku egzaminu. Dotyczy to tylko 

studentów, którzy zdają egzamin w pierwszym terminie, nie dotyczy egzaminów 

poprawkowych.   

   

  

  

  

  

  

   10.Tematyka poszczególnych wykładów, ćwiczeń i seminariów  

  

  

  

  

  

  

  Wykłady - Semestr letni     

  
Tematyka wykładów    

Imię i nazwisko osoby  

prowadzącej zajęcia   

Wykład 1.      Wprowadzenie do fizjologii.   

Prof. Dr hab. Hanna Krauss  
Dr hab. Jacek Piątek prof. UM  

Dr hab. J. Koźlik Dr. 

J. Nikisch  

Wykład 2.      Homeostaza organizmu.   

Wykład 3.      Gospodarka wodno-elektrolitowa.   



Wykład 4.      Termoregulacja   

Wykład 5.      
Wprowadzenie   do   fizjologii  

 układu dokrewnego   

Wykład 6.      Wyższe funkcje układu nerwowego   

Wykład 7.      Rytmy biologiczne   

Wykład 8.        Sen   

   

   

   

   

   

 Ćwiczenia - Semestr letni     

 Tematyka ćwiczeń    Osoba odpowiedzialna   

Ćwiczenie 1.      Fizjologia układu nerwowego   
dr hab. J. Piątek 

dr hab. J Koźlik 

dr hab. E. Mądry    

Ćwiczenie 2.    Fizjologia układu mięśniowego   dr hab. H. Witmanowski  
dr A. Adamczak-Ratajczak  

dr L. Kraśnik  
dr K. Mikrut  

dr M. Gibas-Dorna 

dr J. Nikisch  

dr M. Łabędzka  
dr T. Hryniewiecki  

dr E. Miller-Kasprzak  
dr D. Marczuk-Krynicka 

dr D. Nowak  

   

Ćwiczenie 3.     Fizjologia narządów zmysłów   

Ćwiczenie 4.    Repetytorium – Układ hormonalny   

Ćwiczenie 5.    Repetytorium – Układ nerwowy   

Ćwiczenie 6.    Repetytorium – Mięśnie i zmysły   

   

   

   

   

  
Seminaria - Semestr letni   

  

  
Tematyka seminariów    

Imię i nazwisko osoby 

prowadzącej zajęcia   

Seminarium 1.   Fizjologia układu dokrewnego cz. I   

dr hab. J. Piątek dr 

hab. J Koźlik  
  

Seminarium 2.     Fizjologia układu dokrewnego cz. II   dr hab. H. Witmanowski  
dr A. Adamczak-Ratajczak 

dr L. Kraśnik  Seminarium 3.   Fizjologia układu nerwowego cz. I   



Seminarium 4.   Fizjologia układu nerwowego cz. II   
dr M. Gibas-Dorna 

dr J. Nikisch  
dr M. Łabędzka  

dr T. Hryniewiecki  
dr D. Marczuk-Krynicka 

dr D. Nowak  

  

Seminarium 5.   Fizjologia układu mięśniowego   

Seminarium 6.   Fizjologia układu narządów zmysłów   

  

  

11. Organizacja zajęć:  

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

  

 Aktualny podział grupy studenckiej na stronie internetowej jednostki  :  

 www  kzf.amp.edu.pl   

            

12  REGULAMIN ZAJĘĆ (regulamin dotyczy całego kursu – 2semestry):   

1/. Organizacja zajęć     

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.    

Student  zobowiązany jest do odbywania zajęć kontrolowanych w białym fartuchu 

ochronnym. Na ćwiczeniach studenci zobowiązani są do prowadzenia zeszytów 

ćwiczeń.   

     

2/. Program seminariów i ćwiczeń    

   

A.   seminaria:    

       

Fizjologia układu hormonalnego cz. I    

Fizjologia układu hormonalnego cz. II    

Fizjologia układu nerwowego cz. I    

Fizjologia układu nerwowego cz. II    

Fizjologia układu mięśniowego   

Fizjologia narządów zmysłów    

Fizjologia krwi cz. I   Fizjologia 

krwi cz. II  

Fizjologia układu krążenia    

Fizjologia układu oddechowego   

Fizjologia układu pokarmowego    

Fizjologia układu moczowego   



    

     B. ćwiczenia:         

Fizjologia układu nerwowego    

Fizjologia układu mięśniowego  

Fizjologia narządów zmysłów   

Fizjologia krwi    

Fizjologia układu krążenia    

Fizjologia układu oddechowego   

    

3/. 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:              

a) za przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń można uzyskać 0– 2 pkt.,             

b) za nie obecność odlicza się po 2 pkt. za każde ćwiczenie.    

c) za rażące nieprzygotowanie do zajęć student może otrzymać  ujemny punkt      

karny (-1)   

         

C. Zajęcia problemowe: stanowią podsumowanie wybranych zagadnień z        

uwzględnieniem implikacji klinicznych. Student wykazujący się dużą        

aktywnością może uzyskać premię w  postaci 1 pkt. (maksymalnie 6 pkt. w ciągu        

całego kursu)    

   

D. Testy: za każdy sprawdzian obejmujący 30 pytań można uzyskać 0 - 30          

punktów.     

   

E. UWAGA:  punkty uzyskane jako premia dolicza się do punktów obowiązkowych.    

     

F. Zajęcia w semestrze  zimowym II-go roku zostaną poprzedzone sprawdzianem               

obejmującym cały materiał z semestru letniego    I-roku w terminie ustalonym        

przez Kierownika Katedry.    

          Za sprawdzian można uzyskać od 0 – 40 pkt.   

   

   

4/. Nieobecności     

A. Dopuszcza się 3 nieobecności w ciągu całego kursu fizjologii (3 nieobecności / na 

oba semestry).     

    



B. W uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika danego tematu, student        

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

danego tematu.     

         

   

   

   

5/. Zaliczenie zajęć      

      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 sprawdzianie, o którym 

mowa w punkcie 3F  a kryterium zaliczenia jest:      

SUMA WSZYSTKICH OCEN, wyrażona w punktach.  W CIĄGU ROKU 

AKADEMICKIEGO MOŻNA UZYSKAĆ MAKSYMALNIE 268 PKT (=100%) 

PLUS 6 PKT PREMII     

   

A. Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć z fizjologii i dopuszczenia do egzaminu              

końcowego jest uzyskanie minimum 161 pkt (=60%).    

   

B. Student, który uzyskał mniej niż 161 pkt, lecz co najmniej 107 pkt (=40%),              

może ubiegać się o zaliczenie zajęć na podstawie sprawdzianu z całego materiału 

obowiązującego na seminariach i ćwiczeniach /WYJŚCIÓWKA/.   

      Studentowi przysługuje 1 poprawka wyjściówki / terminy  w/wym. sprawdzianów        

ustala Kierownik Katedry/.    

   

C. Student, który uzyskał mniej niż 107 pkt NIE OTRZYMA ZALICZENIA zajęć  z 

fizjologii BEZ MOŻLIWOŚCI ODROBIENIA zaległości w danym roku   

akademickim.    

   

D. Punkty uzyskane w ciągu roku akademickiego zostaną przeliczone na punkty            

egzaminacyjne wg. następującego wzoru: punkty egzaminacyjne = ( suma         

punktów zaliczenia – 161) x 0,1 ( czyli po 0,1 pkt egzaminacyjnego za każdy cały 

punkt powyżej progu zaliczenia ) i jako premia za systematyczne i dobre postępy 

w nauce zostaną doliczone do wyniku egzaminu. Dotyczy to tylko studentów, 

którzy zdają egzamin w pierwszym terminie, nie dotyczy egzaminów 

poprawkowych.     

   

    

 6/. Egzamin    

    

A. Do egzaminu dopuszcza się tylko studentów, którzy uzyskali zaliczenie zajęć z  

fizjologii.    

   



B. Termin egzaminu wybiera student, zapisując się na jeden z proponowanych   

terminów ustalonych w porozumieniu z Radą Roku. Niezgłoszenie się w   

ustalonym terminie jest jednoznaczne z utratą jednego z terminów zdawania  

egzaminu.   

    

C. W miejscu zdawania egzaminu nie można posiadać telefonów komórkowych,  

zegarków, kalkulatorów, iPodów, nośników pamięci i akcesoriów służących do 

komunikowania się, notatek, a także odzieży (np. kurtek) i żywności. Student 

usiłujący się porozumiewać z innymi studentami lub przeszkadzający w 

egzaminie zostanie z Sali usunięty i otrzyma ocenę niedostateczną.    

   

D. Egzamin jest testowy, składa się ze 100 pytań; udzielenie prawidłowej odpowiedzi              

na co najmniej 60 pytań warunkuje jego zdanie!   Do liczby punktów zdanego               

egzaminu dodaje się punkty, o których mowa w pkt 5D     

   

Suma uzyskanych punktów wyrażona zostanie jako słowna ocena egzaminu z 

fizjologii i wpisana do indeksu:     

- bardzo dobry od 95,0 pkt - ponad dobry  od 90,0 - 94,9 pkt - dobry od 80,0 – 89,9 

pkt - dość dobry od 70,0 – 79,9 pkt - dostateczny od 60,0 – 69,9 pkt - niedostateczny 

poniżej 60,0 pkt    

    

E. W terminach poprawkowych NIE DOLICZA  

SIĘ punktów, o których mowa w pkt 5 d niniejszego regulaminu.     

  

  

  

   

7/.  Uwagi końcowe     

   

A. Studenta obowiązuje ponadto: - przestrzeganie ogólnie przyjętych norm 

zachowania - uporządkowanie stanowisk pracy po zakończeniu ćwiczeń  - 

poszanowanie aparatury, sprzętu i wyposażenia sal dydaktycznych -   

przestrzeganie bieżących zarządzeń Kierownika Katedry i prowadzących zajęcia    

   

B. Regulamin niniejszy oparty jest na STATUCIE UM w Poznaniu oraz   

REGULAMINIE STUDIÓW UM w Poznaniu z dnia 31.03.2010 r., które 

obowiązują w sprawach nie objętych REGULAMINEM Katedry Fizjologii.   

   

  

  

  

   

   

13.Kryteria zaliczenia przedmiotu: zaliczenie, egzamin teoretyczny   



   

Egzamin teoretyczny   forma egzaminu : testowy - 100 

pytań próg zaliczenia 60%  

   

   

   

14.Literatura:   

   

Zalecana literatura:   

   

1./ Fizjologia człowieka. Konturek S  Elsevier Urban & Partner, 2007.  

2./ Fizjologia Ganong W.F.    WL PZWL, 2007.  

3./  Fizjologia człowieka z elementami fizjologii  stosowanej i klinicznej.      

Traczyk W.Z., Trzebski A. (red).  WL PZWL, 2007. 

4./ Atlas fizjologii człowieka Nattera Hansen J.T. Koepen B.M. Wydawnictwo  

Medyczne Urban & Partner, 2005.   

   

   

   

   

   

   

   

   

15.Studenckie koła  naukowe   

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO   

Opiekun koła             dr n. 

med. Jacek Nikisch  

Tematyka   :    

• Badania stanu układu oddechowego studentów UM 

spirometrycznymi           

            próbami czynnościowymi.    

• Poziom wydolności fizycznej i sprawności ogólnej studentów UM.    

• Aktywność sportowa studentów UM.    

• Badania kinematyki ruchu  Miejsce spotkań :   

      Katedra i Zakład Fizjologii, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań.   

   



STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZJOLOGII ŻYWIENIA   

Opiekunowie Koła:   

            prof.dr hab. med. Hanna Krauss              

mgr Emilia Korek   

            mgr Zuzanna Chęcińska   

   

Cel główny Koła:    

            rozwijanie i pogłębianie zainteresowań studentów pracą naukową i               

badawczą  w zakresie fizjologii żywienia człowieka i dietetyki.              

            Ocena żywienia (diety) studentów UM.    

            Obszary działalności:    

 prowadzenie  badań  dotyczących  oceny  sposobu   żywienia,  

 błędów żywieniowych i stanu odżywienia grup ludności będących w 

różnych okresach fizjologicznych;   

 organizowanie tematycznych spotkań i poszerzanie wiedzy z zakresu 

hormonalnej regulacji łaknienia w różnych stanach odżywienia pacjentów;   

 prezentacja wyników badań podczas konferencji i kongresów naukowych.   

   

Miejsce spotkań :   

Katedra i Zakład Fizjologii, ul. Święcickiego 6,  60-781 Poznań.   

  

   

16.Podpis osoby odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu lub koordynatora  

  

  

17.Podpisy osób współodpowiedzialnych za nauczanie przedmiotu ( w przypadku przedmiotów 

koordynowanych)  

  

  

  

  

  

  


