Katedra i Zakład Fizjologii UMP – regulamin zajęć
dla studentów Farmacji
1. Organizacja zajęć.
Zajęcia dydaktyczne z fizjologii obejmują: •
wykłady
• zajęcia kontrolowane (seminaria, ćwiczenia i sprawdziany).
Zajęcia kontrolowane składają się z 9 tematów i następujących po nich
sprawdzianach testowych.
2. Nieobecności
Dopuszcza się maksymalnie 2 nieobecności na zajęciach kontrolowanych w ciągu
całego kursu fizjologii.
Obecność na wykładach jest obowiązkowa i niekontrolowana.
3. Zaliczanie zajęć.
Zdobyta przez Studenta wiedza sprawdzana jest podczas:
- sprawdzianów wykładowych – dotyczą materiału omawianego podczas
wykładów
- sprawdzianów testowych - testów cząstkowych
- egzaminu

KRYTERIA OCENY – FARMACJA
Aby zaliczyć zajęcia z Fizjologii należy:
a) uzyskać w sumie 20 pkt z sprawdzianów wykładowych (=60% z 33 pkt).
W ciągu roku odbędą się 3 sprawdziany wykładowe, o których student będzie wcześniej
poinformowany – patrz harmonogram wykładów.
Podczas 3 sprawdzianów wykładowych będzie można uzyskać maksymalnie 33 punkty.
Student, który ze sprawdzianów wykładowych nie uzyska łącznej sumy 20 pkt musi
przystąpić do poprawy obejmującej zagadnienia wszystkich wykładów.
Forma poprawy będzie uzależniona od ilości osób poprawiających (ustna lub pisemna)
i zostanie ogłoszona po podsumowaniu punktów z wszystkich sprawdzianów
wykładowych.
Jeśli Student nie poprawi sprawdzianów wykładowych nie uzyska zaliczenia zajęć.
b) przystąpić do sprawdzianu testowego - testu (10 pytań) po zajęciach z danego tematu,
za który można otrzymać od 0 – 10 pkt. Testy cząstkowe odbywać się będą po każdym
zrealizowanym temacie w formie elektronicznej (z wykorzystaniem platformy OLAT)
lub papierowej. W ciągu roku odbędzie się 9 sprawdzianów testowych - testów
cząstkowych, podczas których będzie można uzyskać maksymalnie 90 punktów (9x10
punktów z każdego testu).

Uzyskanie co najmniej 6 (=60% z 10 pkt) ze sprawdzianu testowego oznacza zdanie
danego tematu.
c) zaliczyć zajęcia = uzyskać minimum 54 pkt z tematów zdanych (=60% z 90 punktów
możliwych do uzyskania). Student, który z tematów zdanych nie uzyska 54 pkt musi
poprawiać wszystkie niezdane tematy, wówczas nie otrzymuje punktów a jedynie
zaliczenie („zal.”). Jeśli w wyniku poprawiania Student nie poprawi niezdanych
tematów może w terminie wyznaczonym przez Katedrę Fizjologii przystąpić do
„wyjściówki” z całego materiału. Studentowi przysługuje prawo do jej jednokrotnego
poprawiania.

4. Egzamin.
Do egzaminu przystępują Studenci, którzy zaliczyli sprawdziany wykładowe oraz
seminaria i ćwiczenia. Egzamin może odbywać się:
-

-

w przedterminie – dotyczy osób, które w wyniku zaliczeń uzyskały co najmniej
111 pkt. (= 90% z 123 pkt. ze sprawdzianów wykładowych + seminariów i
ćwiczeń)
w zwykłym terminie – dotyczy wszystkich, którzy uzyskali zaliczenie zajęć.

Egzamin końcowy składa się z 70 pytań testowych jednokrotnego wyboru (tylko
jedna odpowiedź jest prawdziwa). Poniżej przedstawiono skalę ocen w zależności od
uzyskanych punktów.

Studentowi przysługuje prawo do dwukrotnego poprawiania niezdanego egzaminu.
5. Ponadto Studenta obowiązuje:
-

regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
przestrzeganie przepisów BHP
przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania się
uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu zajęć
poszanowanie sprzętu i wyposażenia pokoi dydaktycznych
przestrzeganie zarządzeń Kierownika Katedry Fizjologii oraz nauczycieli
akademickich prowadzących zajęcia.

Instrukcja dotycząca zasad bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć
dydaktycznych w Katedrze i Zakładzie Fizjologii UM w Poznaniu

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny należy do podstawowych obowiązków
studentów, odbywających zajęcia dydaktyczne w Katedrze Fizjologii UM w Poznaniu,
a w szczególności:
1. Studentów odbywających zajęcia na terenie Katedry Fizjologii obowiązuje
bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania pokarmów i picia napojów.
2. Używane do badań przyrządy winny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
wyłącznie za zgodą prowadzących zajęcia.
3. Wszelkie przyczyny uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie badań przez
ćwiczących (np. uszkodzenie przyrządów) winny być niezwłocznie zgłoszone
prowadzącemu zajęcia.
4. Niestosowanie się do zaleceń osób prowadzących zajęcia może powodować
wykluczenie studenta z zajęć oraz obciążenie kosztami powstałych szkód
materialnych.
5. Na zajęciach, podczas których odbywa się badanie materiałów pochodzenia
biologicznego (krew i tkanki) należy używać lateksowych rękawic ochronnych
jednorazowego użytku ora fartuchów ochronnych.
6. Pobieranie krwi do badań odbywa się pod nadzorem prowadzącego ćwiczenia,
powierzchnia skóry przed nakłuciem winna być starannie odkażona, do nakłucia
należy używać jednorazowych automatycznych nakłuwaczy.
7. Podczas badań spirometrycznych należy używać odkażonych ustników. Zużyte
ustniki należy odkładać do naczynia ze środkiem odkażającym.
8. W przypadkach nie objętych powyższą instrukcją należy ściśle stosować się do
wszelkich zaleceń prowadzących zajęcia.

