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1. Organizacja zajęć 

Zajęcia dydaktyczne z Fizjologii obejmują: wykłady (obecność obowiązkowa, 

niekontrolowana) oraz seminaria i ćwiczenia (zajęcia obowiązkowe, obecność kontrolowana). 

Zajęcia kontrolowane składają się z 9 tematów. 

 

2. Forma prowadzenia zajęć 

Zajęcia dydaktyczne z Fizjologii prowadzone są w następujących formach: 

˗ zdalnej (e-learning lub za pomocą platformy Teams) – dotyczy wykładów,  

˗ stacjonarnej (zajęcia kontaktowe) – dotyczy seminariów i ćwiczeń. 

W trakcie trwania zajęć stacjonarnych student zobowiązany jest do noszenia białego fartucha 

ochronnego oraz – zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji 

epidemicznej – maseczki zakrywającej usta i nos (dopuszcza się maseczkę bawełnianą 

wielorazowego użytku lub maseczkę jednorazową). 

 

Uwaga! W przypadku zaostrzenia sytuacji epidemicznej wszystkie zajęcia stacjonarne 

prowadzone będą w formie zdalnej (e-learning lub za pomocą platformy Teams),                   

o czym studenci zostaną wcześniej poinformowani.   

 

3. Nieobecności 

Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim. Zajęcia należy 

odrobić w formie wskazanej przez prowadzącego dany temat. 

 

4. Warunki zaliczenia zajęć     

Zadaniem studenta jest: 

a. Wykazać się przygotowaniem teoretycznym do poszczególnych zajęć (zakres materiału 

znajduje się na stronie internetowej Katedry Fizjologii – www.kzf.ump.edu.pl). Uwaga! 

Rażący brak przygotowania = –1 pkt./każdy temat. 

b. Aktywnie uczestniczyć w seminariach i ćwiczeniach. 

c. Przystąpić do testu sprawdzającego (10 pytań testowych) po zajęciach z danego tematu, za 

który można uzyskać od 0 do 10 punktów (uzyskanie 6 punktów oznacza zdanie tematu). 

Testy cząstkowe odbywają się w formie zdalnej (z wykorzystaniem platformy sOLAT). 

W ciągu całego kursu odbędzie się 9 testów cząstkowych, podczas których będzie można 

uzyskać maksymalnie 90 punktów (9 x 10 punktów z każdego testu). Uwaga! Ewentualne 

punkty ujemne, o których mowa wyżej, odlicza się od wyniku testu za dany temat. 

 

Aby zaliczyć zajęcia z Fizjologii należy: 

a. Uzyskać minimum 54 punkty z tematów zdanych (= 60% z 90 punktów). 



b. Student, który nie uzyska 54 punktów musi poprawić wszystkie niezdane tematy, 

wówczas nie otrzymuje punktów, a jedynie zaliczenie („zal.”). Studentowi przysługują                

2 poprawki z każdego niezdanego tematu. 

c. Jeśli w trakcie dwóch poprawek Student nie zaliczy wszystkich tematów może w terminie 

wyznaczonym przez Katedrę i Zakład Fizjologii przystąpić do sprawdzianu wyjściowego 

z całego materiału. Studentowi przysługuje jedna poprawka sprawdzianu wyjściowego. 

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu wyjściowego lub jego poprawki jest udzielenie 

minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.    

        

5. Egzamin 

Egzamin obejmuje zagadnienia z wykładów oraz tematykę wszystkich seminariów i ćwiczeń. 

Egzamin odbywa się: 

˗ w przedterminie – dotyczy studentów, którzy w wyniku zaliczeń z testów cząstkowych 

uzyskali co najmniej 81 punktów, 

˗ w zwykłym terminie – dotyczy wszystkich studentów, którzy uzyskali zaliczenie z zajęć. 

 

Egzamin w zwykłym terminie składa się z 50 pytań testowych. W zależności od sytuacji 

epidemicznej egzamin może odbyć się stacjonarnie lub w formie zdalnej (z wykorzystaniem 

platformy sOLAT). Egzamin w przedterminie może odbywać się w innej formie niż egzamin 

w zwykłym terminie.    

 

Aby zdać egzamin, należy uzyskać minimum 30 punktów (= 60% prawidłowych odpowiedzi) 

z testu egzaminacyjnego. Poniżej przedstawiono skalę ocen w zależności od uzyskanych 

punktów: 

 

Liczba punktów Ocena Ocena (słownie) 

≤ 29 2,0 niedostateczny 

30-33 3,0 dostateczny 

34-37 3,5 dość dobry 

38-41 4,0 dobry 

42-46 4,5 ponad dobry 

47-50 5,0 bardzo dobry 

 

Studentowi przysługuje prawo do dwukrotnego poprawiania niezdanego egzaminu.   

 

6. Ponadto Studenta obowiązuje: 

˗ regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

˗ przestrzeganie przepisów BHP, wymogów sanitarnych (szczególnie wytycznych dla 

studentów związanych z organizacją kształcenia w danym roku akademickim) i ogólnie 

przyjętych norm zachowania się  

˗ poszanowanie sprzętu i wyposażenia sal dydaktycznych 

˗ uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu zajęć 

˗ przestrzeganie zarządzeń Kierownika Katedry Fizjologii oraz nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia 


