Farmacja - grupy

Dostęp na sOLAT –
e-learning FIZJOLOGIA UKŁADU ODDECHOWEGO

Gr. 3
Gr. 7
Gr. 11

Od 18.11.2020, godz. 14.00 do 2.12.2020, godz.
14.00

Gr. 4
Gr. 8
Gr. 12
Gr. 1
Gr. 5
Gr. 9

Od 16.12.2020, godz. 14.00 do 20.01.2021, godz.
14.00

Gr. 2
Gr. 6
Gr. 10

Fizjologia układu oddechowego
Kierunek: FARMACJA
Zajęcia w ramach przedmiotu są prowadzone w oparciu o Regulamin Studiów Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz poniższe zapisy:

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.
Budowa kursu:

1.
2.
3.
4.
5.

Regulamin – potwierdzenie zapoznania się i akceptacja
Harmonogram zajęć e-learningowych
Materiały edukacyjne z pytaniami kontrolnymi
Forum (merytoryczne oraz techniczne)
Zapisy na konsultacje
Materiały edukacyjne - czas trwania:
Każda z części ma szacowany czas na odsłuchanie treści merytorycznej oraz rozwiązanie pytań
kontrolnych. Student zobowiązany jest do zaplanowania sobie tak pracy, aby mógł odbyć całe
zajęcia zgodnie z harmonogramem jego grupy.
Prawa i obowiązki:
Student jest zobowiązany do:

osobistego logowania na platformę sOlat poprzez konto WISUS
zaakceptowania regulaminu zajęć
zapoznania się z harmonogramem
zapoznania się ze wszystkimi udostępnionymi materiałami oraz potwierdzenia znajomości
materiału poprzez udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania kontrolne
5. przestrzegania harmonogramu i odbycia zajęć w przewidzianym w harmonogramie czasie

1.
2.
3.
4.

W przypadku braku spełnienia powyższych punktów, uznaje się, że Student był nieobecny
na zajęciach.
Student ma prawo:

1. wielokrotnie wyświetlać materiały edukacyjne zgodnie z harmonogramem
2. korzystać z forum
3. do dodatkowego kontaktu z osobą odpowiedzialną za zajęcia po zapisaniu się na indywidualną
konsultację

Osoba odpowiedzialna za kurs: dr hab. Teresa Grzelak (e-mail: tgrzelak@ump.edu.pl)
Koordynator przedmiotu: dr Joanna Bartkowiak-Wieczorek (e-mail: joanna@wieczorek.net.pl)
Obsługa techniczna (nieprawidłowe wyświetlanie materiałów) (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 8546538

