
Organizacja i kontrola zajęć w ramach przedmiotu Fizjologia 

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny rok II 

 

 

Zajęcia w ramach przedmiotu są prowadzone w oparciu o Regulamin Studiów Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zapisy przedstawione poniżej: 

1. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach uwzględnianych w planach studiów jest 
obowiązkowe. 

2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność,  
a koordynator/prowadzący wskazuje sposób zaliczenia tych zajęć. 

3. Student jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

Organizacja zajęć: 

1. Część seminaryjna kursu odbędzie się w całości w formie stacjonarnej w salach 
seminaryjnych Katedry i Zakładu Fizjologii (patrz harmonogram). 

2. Ćwiczenia odbywać się będą zgodnie z planem zajęć w salach ćwiczeniowych Katedry  
i Zakładu Fizjologii (patrz harmonogram ćwiczeń). 

3. Wykłady odbędą się w całości w formie nauczania zdalnego poprzez platformę TEAMS  
( patrz harmonogram wykładów) 

Budowa kursu: 

1. Regulamin – potwierdzenie zapoznania się i akceptacja 
2. Harmonogram zajęć online 
3. Sylabus 
4. Materiały edukacyjne z pytaniami kontrolnym 

 
     I.    Układ hormonalny cz. I – podwzgórze, przysadka, szyszynka, hormony płciowe 
     II.   Układ hormonalny cz. II – pozostałe hormony 
     III.  Narządy zmysłów 
     IV.  Układ mięśniowy 
     V.   Układ nerwowy  
     VI.  Układ oddechowy 
     VII. Krew  
     VIII. Hemostaza 
     IX.  Układ moczowy 
     X.   Układ krążenia 
     XI.  Układ pokarmowy 

5. Testy sprawdzające z każdego seminarium i wykładu 
6. Forum (merytoryczne oraz techniczne) 
7. Zapisy na konsultacje 

 

Prawa i obowiązki: 

Student jest zobowiązany do: 

1. osobistego logowania na platformę sOlat poprzez konto WISUS 
2. zaakceptowania regulaminu zajęć 



3. zapoznania się z harmonogramem, sylabusem 
4. zapoznania się ze wszystkimi udostępnionymi materiałami oraz potwierdzenia znajomości 

materiału poprzez udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania kontrolne. 
5. rozwiązanie testów sprawdzających z udzieleniem wszystkich odpowiedzi. 
6. przestrzegania harmonogramu i odbycia seminarium w przewidzianym w harmonogramie 

czasie. 

W przypadku braku spełnienia powyższych punktów, uznaje się, że Student był nieobecny 
na seminarium. 

Student ma prawo: 

1. wielokrotnie wyświetlać materiały edukacyjne zgodnie z harmonogramem 
2. korzystać z forum 
3. do osobistego kontaktu z Autorem po zapisaniu się na konsultację 

Osoby odpowiedzialne: 

Autorzy: 

 
     I.     Układ hormonalny cz. I –  dr med. Dorota Nowak 
     II.    Układ hormonalny cz. II – dr med. Dorota Marczuk-Krynicka 
     III.   Narządy zmysłów – dr hab. n. med. Paulina Wojtyła 
     IV.   Układ mięśniowy – dr med. Dorota Nowak 
     V.    Układ nerwowy  - dr n. biol. Joanna Bartkowiak-Wieczorek 
     VI.   Układ oddechowy - dr med. Dorota Marczuk-Krynicka 
     VII.  Krew - dr med. Justyna Kupsz 
     VIII. Hemostaza - dr med. Justyna Kupsz 
     IX.   Układ moczowy – dr n. med. Leszek Niepolski 
     X.    Układ krążenia – dr med. Dorota Nowak 
     XI.   Układ pokarmowy - dr med. Dorota Marczuk-Krynicka 

 
 

Koordynator przedmiotu: dr. n. med. Leszek Niepolski e-mail: leszek.niepolski@ump.edu.pl 

 

Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii: dr hab. n. med.  Edyta Mądry e-mail: emadry@ump.edu.pl 

 

Obsługa techniczna (brak dostępu, nieprawidłowe wyświetlanie materiałów itp. ): forum w kursie/ 
(e-mail: elearning@ump.edu.pl) 

 

Obsługa organizacyjna (usprawiedliwienia, zmiana grupy itp.): mgr Beata Warzybok – pokój 
Dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Fizjologii email: fizjologia@umed.pl / tel. 61 854 65 38 
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