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ZDROWIA  PUBLICZNEGO 
 
 
 

1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 
 
Zajęcia dydaktyczne z fizjologii obejmują wykłady i zajęcia kontrolowane (ćwiczenia 
oraz kolokwia). Zajęcia kontrolowane obejmują 5 tematów, w czasie trwania zajęć 
kontrolowanych Student zobowiązany jest do noszenia białego fartucha ochronnego.              
 
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ BIEŻĄCA ORGANIZACJA ZAJĘĆ JEST 
REGULOWANA AKTUALIZOWANYMI ZARZĄDZENIAMI JM REKTORA UNIWERSY-
TETU MEDYCZNEGO W POZNANIU. 
 
 

2. NIEOBECNOŚCI 

 
Uczestnictwo Studenta we wszystkich uwzględnionych w planie zajęciach kontrolo-
wanych jest obowiązkowe. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się usprawiedliw-
wioną nieobecność Studenta na maksymalnie 1 ćwiczeniu w ciągu całego kursu 
fizjologii. Student jest zobowiązany do odrobienia i zaliczenia zaległego ćwiczenia           
w terminie i na zasadach ustalonych przez osobę prowadzącą zajęcia i koordynatora 
przedmiotu.  
W przypadku większej liczby nieobecności, przy założeniu spełnienia przez Studenta 
warunków zawartych w punkcie 3) niniejszego Regulaminu, o sposobie zaliczenia 
przedmiotu decyduje Kierownik Katedry.  
 
UWAGA! Obecność na wykładach jest obowiązkowa, ale nie jest kontrolowana.   
 
 

3. ZALICZANIE ZAJĘĆ  

 
Aby zaliczyć zajęcia z Fizjologii człowieka należy:  
 
a) wykazać się przygotowaniem teoretycznym do poszczególnych zajęć (zakres 
materiału znajduje się na stronie internetowej Katedry Fizjologii).  
 
UWAGA! Rażący brak przygotowania skutkuje uzyskaniem punktów ujemnych (minus 
1 punkt/temat). 
 
b) po zrealizowaniu zajęć z danego tematu przystąpić do kolokwium tj. testu cząstko-
wego składającego się z 10 pytań. Za test można otrzymać od 0 do 10 punktów, 
uzyskanie 6 punktów oznacza zaliczenie tematu (= 60% z 10 punktów). W ciągu roku 
odbędzie się 5 testów cząstkowych, podczas których można uzyskać maksymalnie 50 



punktów (5x10 punktów z każdego testu). Testy cząstkowe odbywają się  w terminach 
uwzględnionych w planie zajęć i mogą być przeprowadzane stacjonarnie lub w trybie 
on-line (z wykorzystaniem platformy OLAT).  
 
UWAGA! Nieprzystąpienie Studenta do testu cząstkowego w wyznaczonym terminie jest 
równoznaczne z ostateczną utratą tego terminu. W powyższej sytuacji Studentowi 
przysługują wyłącznie terminy poprawkowe. Zasady zaliczania testów w terminie 
poprawkowym zostały opisane w podpunkcie c). 
Ewentualne punkty ujemne o których mowa w podpunkcie a) odliczane będą od wyniku 
testu za dany temat. 
  
c) uzyskać minimum 30 punktów za tematy zaliczone (= 60% z 50 punktów). Student, 
który z tematów zaliczonych nie uzyska 30 punktów musi poprawić wszystkie 
niezaliczone tematy. Za poprawiany temat Student nie otrzymuje punktów a jedynie 
zaliczenie („zal.”).  
 
d) Studentowi przysługują 2 poprawki z każdego niezaliczonego tematu. Poprawki 
odbywają się w terminach uwzględnionych w planie zajęć. Jeśli pomimo przystąpienia 
do poprawek Student nie zaliczy 1-2 tematów może w terminie wyznaczonym przez 
Katedrę Fizjologii przystąpić do sprawdzianu wyjściowego z całego materiału. 
Studentowi przysługuje jedna poprawka sprawdzianu wyjściowego. Sprawdzian 
wyjściowy może mięć formę testu, opisową lub ustną i być przeprowadzony 
stacjonarnie lub w trybie on-line (z wykorzystaniem platformy OLAT). Warunkiem 
zaliczenia sprawdzianu wyjściowego lub jego poprawki jest udzielenie przez Studenta 
prawidłowych odpowiedzi na minimum 60% pytań (w przypadku testu) lub otrzymanie 
oceny dostatecznej (w przypadku formy opisowej lub ustnej).  
  
UWAGA! Nieprzystąpienie Studenta do poprawek, sprawdzianu wyjściowego bądź 
poprawki sprawdzianu wyjściowego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne              
z ostateczną utratą tego terminu.  
Brak poprawy ≥ 3 tematów lub niezaliczenie sprawdzianu wyjściowego bądź jego poprawki 

w przypadku osób dopuszczonych do tej formy zaliczenia zajęć skutkuje brakiem zaliczenia 

przedmiotu.  

 
 

4. EGZAMIN 

 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego z przedmiotu jest zaliczenie przez 
Studenta zajęć kontrolowanych. Fizjologia człowieka jest przedmiotem wchodzącym                    
w skład modułu Nauki o człowieku i kończy się egzaminem wspólnym z Anatomią 
oraz Biochemią i Patofizjologią. Egzamin końcowy odbywa się w formie i terminie 
ustalonym przez Studentów oraz Koordynatora modułu. 
 
 

5. PONADTO STUDENTA OBOWIĄZUJE: 

 
 a) regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
 b) przestrzeganie przepisów BHP; 
 c) przestrzeganie ogólnie przyjętych form zachowania się; 



 d) uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu zajęć; 
 e) poszanowanie sprzętu i wyposażenia sal dydaktycznych; 
 f) przestrzeganie zarządzeń Kierownika Katedry Fizjologii i Nauczycieli Akademickich 
prowadzących zajęcia. 
 
 

6. WSZYSTKIE KWESTIE SPORNE LUB NIEOBJĘTE REGULAMINEM ROZSTRZYGA 

KIEROWNIK KATEDRY I ZAKŁADU FIZJOLOGII. 


