
REGULAMIN 
zajęć z Fizjologii   

dla studentów I roku Pielęgniarstwa  
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

  

I. Organizacja zajęć 
 
1. Zajęcia dydaktyczne z fizjologii obejmują:  

- wykłady  
- zajęcia kontrolowane (seminaria/ćwiczenia i sprawdziany). 
 

2. Wszystkie wykłady odbędą się w formie zdalnej: on-line (Teams) lub w formie e-learningu na platformie sOLAT 
według osobnego planu umieszczonego na stronie Katedry: www.kzf.ump.edu.pl. Zasady odbywania wykładów 
realizowanych w formie e-learningu przedstawiają osobne regulaminy dostępne na platformie sOLAT.. 
 

3. Zajęcia kontrolowane odbędą się w formie stacjonarnej wg planu umieszczonego na stronie Katedry: 
www.kzf.ump.edu.pl 
Zajęcia kontrolowane składają się z 8 tematów i następujących po nich sprawdzianach testowych. 
 
 

II. Nieobecności  
 
W ciągu całego kursu fizjologii dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności na zajęciach kontrolowanych. 
Nieobecność na sprawdzianie skutkuje brakiem zaliczenia tematów. 
UWAGA! Wszystkie nieobecności wynikające z przypadków losowych, w tym choroby, wymagają 
usprawiedliwienia. Studenci powinni odrobić nieobecności niezwłocznie po powrocie do zajęć, najpóźniej w ciągu 
miesiąca, a formę ich odrobienia ustalają z kierownikiem danego tematu.  
W przypadku większej liczby nieobecności (3 lub więcej), poza wypełnieniem kryterium punktowego – por. pkt.III.3, 
do zaliczenia przedmiotu i możliwości odrobienia zajęć, wymagana jest zgoda Dziekana. 
     
 

III. Zasady zaliczenia kursu fizjologii 
 
Aby zaliczyć kurs fizjologii należy: 
1. Wykazywać się przygotowaniem teoretycznym do poszczególnych zajęć (zakres materiału znajduje się na stronie 

internetowej Katedry Fizjologii); 
    UWAGA! rażący brak przygotowania  =  -1 pkt/ temat. Ewentualne punkty ujemne odlicza się od wyniku testu  

    z danego tematu. 
 

2. Po zrealizowaniu zajęć z danego tematu przystąpić do kolokwium tj. testu cząstkowego składającego się z 10 
pytań.  
UWAGA! Za test można otrzymać od 0 do 10 pkt., uzyskanie 6 pkt. oznacza zaliczenie tematu.  
W ciągu roku odbędzie się 8 testów cząstkowych, podczas których będzie można uzyskać maksymalnie 80 punktów (8 x 10 
punktów z każdego testu). Testy cząstkowe mogą być przeprowadzane stacjonarnie lub w trybie on-line (z wykorzystaniem 

platformy OLAT) wg planu  umieszczonego na stronie Katedry: www.kzf.ump.edu.pl.  
 

3. UWAGA! Żeby zaliczyć kurs fizjologii należy zdać każdy temat oraz uzyskać łącznie minimum 48 punktów za 
wszystkie zdane tematy (60% z 80 punktów możliwych  do uzyskania – próg zaliczeniowy). 

 

4. Student, który nie uzyskał zaliczenia danego tematu (tj. minimum 6 punktów) musi przystąpić do poprawki. 
Student ma prawo przystąpić do poprawki 2 razy w terminach wyznaczonych przez Katedrę - wówczas nie 
otrzymuje punktów a jedynie zaliczenie („zal.”).  
 
-    Jeśli w wyniku poprawiania Student nie zaliczy od 1 do 3 tematów może w terminie wyznaczonym przez 
Katedrę Fizjologii przystąpić do „wyjściówki” z całego materiału. Studentowi przysługuje jedna poprawka 
„wyjściówki”. UWAGA! Niezaliczenie wyjściówki skutkuje brakiem zaliczenia zajęć. 

http://www.kzf.ump.edu.pl/
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-       Nie poprawienie ≥ 4 tematów skutkuje brakiem zaliczenia kursu i możliwości przystąpienia do wyjściówki. 
    
 
 

IV. Egzamin 
 
UWAGA!: Do EGZAMINU końcowego przystępują Studenci, którzy zaliczyli kurs fizjologii. Egzamin odbędzie się w 
terminie ustalonym przez Koordynatora przedmiotu i Studentów w trybie on-line lub stacjonarnie.  
 
UWAGA! Do zdanego egzaminu dolicza się (jako premię) 10% z liczby punktów powyżej progu zaliczeniowego, 
zdobytych w czasie zdawania testów sprawdzających (dotyczy to jednak TYLKO pierwszego terminu 
egzaminacyjnego; nie zaś poprawek!).  
 
Poniżej przedstawiono skalę ocen w zależności od uzyskanych punktów. Studentowi przysługuje prawo do 
dwukrotnego poprawiania niezdanego egzaminu. Warunkiem zdania poprawki jest udzielenie minimum 60% 
prawidłowych odpowiedzi. 
 

Uzyskany % poprawnych 
odpowiedzi 

Ocena Ocena (słownie)  
 

Poniżej 60 2,0 Niedostateczny 

60 – 71 3,0 Dostateczny 

71,1 – 80 3,5 Dość dobry 

80,1 – 88 4,0 Dobry 

88,1 – 94 4,5 Ponad dobry 

Powyżej 94 5,0 Bardzo dobry 

 
 
 
STUDENTA PONADTO OBOWIĄZUJE:  

     -  regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
 -  przestrzeganie przepisów BHP, wymogów sanitarnych 
 -  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. 
 
 
V. Wszelkie kwestie sporne lub nie objęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii 
 
 
Instrukcja dotycząca zasad bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć dydaktycznych w Katedrze i Zakładzie Fizjologii 

UMP 
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny należy do podstawowych obowiązków studentów, odbywających 
zajęcia dydaktyczne w Katedrze i Zakładzie Fizjologii UMP, a w szczególności:  
1. Podczas zajęć, 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 igieł jednorazowego użytku.  
8. Podczas badań spirometrycznych należy używać jednorazowych ustników. Zużyte ustniki należy odkładać do 
oznakowanych pojemników. 
 
 


