
Regulamin zajęć z FIZJOLOGII CZŁOWIEKA dla studentów kierunku  
ANALITYKA KRYMINALISTYCZNA I SĄDOWA 

 
1/ Zajęcia  
Zajęcia odbywają się zgodnie z planem uzgodnionym z dziekanatem (zajęcia obowiązkowe – obecność 
kontrolowana). Na zajęciach Studenta obowiązuje noszenia białego fartucha ochronnego.  
 
2/ Nieobecności  
W uzasadnionych przypadkach losowych, także nieobecności spowodowane chorobą usprawiedliwione 
zwolnieniem lekarskim, Student, za zgodą kierownika danego tematu, może odrobić z inną grupą, o ile 
istnieje taka możliwość w planie zajęć, jednak wyłącznie do dnia testu sprawdzającego z danego tematu. W 
przypadku nieodrobienia bądź nieusprawiedliwienia do 3 nieobecności o sposobie zaliczenia przedmiotu 
decyduje Kierownik Katedry. W przypadku większej liczby nieobecności, poza wypełnieniem kryterium 
punktowego – por. pkt. 3, do zaliczenia przedmiotu wymagana jest zgoda Dziekana.  
 
3/ Warunki zaliczenia zajęć z Fizjologii:  
 

 

ZADANIEM STUDENTA JEST: 

a) aktywnie uczestniczyć w zajęciach  

b) przystąpić do testu (10 pytań) po zajęciach z danego tematu, za który można otrzymać w zakresie 0 – 10 

pkt. Testy cząstkowe odbywać się będą po zrealizowanych tematach w formie elektronicznej (z 

wykorzystaniem platformy OLAT) lub papierowej. W ciągu kursu odbędzie się 9 testów cząstkowych, podczas 

których będzie można uzyskać maksymalnie 90 punktów (9x10 punktów z każdego testu). 

c) uzyskać w sumie co najmniej 6 punktów za dany temat (=60% z 10 pkt) 

d) zaliczyć zajęcia = uzyskać minimum 54 pkt. za tematy zdane (=60% z 90 punktów możliwych do uzyskania)  

 Student, który z tematów zdanych nie uzyska 60% pkt., musi poprawiać poszczególne niezdane tematy - 

wówczas nie otrzymuje punktów a jedynie zaliczenie („zal.”). Studentowi przysługują dwie poprawki z 

każdego niezdanego tematu. 

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 prawidłowych odpowiedzi na 60% pytań.  

4/ Brak zaliczenia  

Student nie zaliczy zajęć z Fizjologii człowieka, jeśli:  
- nie zda sprawdzianu wyjściowego  
- przekroczy limit nieobecności i nie uzyska zgody Dziekana na zaliczenie przedmiotu  
 

STUDENTA PONADTO OBOWIĄZUJE:  

a) regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  

b) przestrzeganie przepisów BHP  

c) przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania się  

d) poszanowanie sprzętu i wyposażenia sal dydaktycznych 

e) przestrzeganie zarządzeń kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii oraz nauczycieli akademickich  

prowadzących zajęcia 


