
Organizacja i kontrola zajęć w ramach przedmiotu Fizjologia 

Kierunek: Lekarski rok I  

 

Zajęcia w ramach przedmiotu są prowadzone w oparciu o Regulamin Studiów Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zapisy przedstawione poniżej: 

I. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach uwzględnianych w planach studiów jest 

obowiązkowe. 

II. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność, a 

koordynator/prowadzący wskazuje sposób zaliczenia tych zajęć (patrz Regulamin 

zajęć z Fizjologii). 

III. Student jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

  

1. Część seminaryjna kursu odbędzie się w całości w formie nauczania e-learningowego 

(patrz harmonogram seminariów). 

2. Ćwiczenia odbywać się będą zgodnie z planem zajęć w salach ćwiczeniowych 

Katedry i Zakładu Fizjologii (patrz plan zajęć) i przed ich rozpoczęciem należy 

zaznajomić się z treściami seminaryjnymi dostępnymi w e-learningu z danego tematu. 

3. Wykłady odbędą się w formie nauczania zdalnego, w tym częściowo w formie 

nauczania e-learningowego (patrz harmonogram wykładów).  

1. Regulamin – potwierdzenie zapoznania się i akceptacja 

2. Harmonogram zajęć online 

3. Sylabus 

4. Materiały edukacyjne z pytaniami kontrolnymi: 

I. Fizjologia układu hormonalnego cz. 1 (przysadka - podwzgórze - fizjologia rozrodu) 

II. Fizjologia układu hormonalnego cz. 2  (nadnercza, trzustka, tarczyca, przytarczyce) 

III. Fizjologia układu nerwowego cz. 1 - pobudliwość komórki nerwowej 

IV. Fizjologia układu nerwowego cz. 2 - autonomiczny układ nerwowy 

V. Fizjologia układu mięśniowego  

VI. Fizjologia narządów zmysłów  

VII. Fizjologia krwi cz. 1 - grupy krwi, podstawy serologii 

VIII. Fizjologia krwi cz. 2 - linie krwinkowe 

IX. Fizjologia układu krążenia  

X. Fizjologia układu oddechowego  

XI. Fizjologia układu pokarmowego  

XII.  Fizjologia układu moczowego  

5. Testy sprawdzające po każdym seminarium 

6. Forum (merytoryczne oraz techniczne) 

 

Każda z części ma szacowany czas na odsłuchanie treści merytorycznej oraz rozwiązanie 

pytań kontrolnych. Czas trwania poszczególnych seminariów różni się od siebie. Student 



zobowiązany jest do zaplanowania sobie tak pracy aby mógł odbyć całe seminarium zgodnie 

z harmonogramem jego grupy. Minimalny czas na jedno seminarium to 120 minut. 

 Student jest zobowiązany do: 

1. osobistego logowania na platformę dedykowaną nauczaniu e-learningowemu poprzez 

konto WISUS 

2. zaakceptowania regulaminu zajęć 

3. zapoznania się z harmonogramem 

4. zapoznania się ze wszystkimi udostępnionymi materiałami oraz potwierdzenia 

znajomości materiału poprzez udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie 

pytania kontrolne 

5. rozwiązanie testów sprawdzających z udzieleniem wszystkich odpowiedzi 

6. przestrzegania harmonogramu i odbycia seminarium w przewidzianym w 

harmonogramie czasie 

W przypadku braku spełnienia powyższych punktów, uznaje się, że Student był 

nieobecny na seminarium. 

Student ma prawo: 

1. wielokrotnie wyświetlać materiały edukacyjne zgodnie z harmonogramem 

2. korzystać z forum 

3. do osobistego kontaktu z Autorem po zapisaniu się na konsultację 

 Autorzy materiałów dydaktycznych: 

I. Fizjologia układu hormonalnego cz. 1 - prof. dr hab. n. med. Edyta Mądry   

II. Fizjologia układu hormonalnego cz. 2  - dr hab. n. med. Edyta Mądry 

III. Fizjologia układu nerwowego cz. 1 - dr n. biol. Joanna Bartkowiak-Wieczorek 

IV. Fizjologia układu nerwowego cz. 2 - lek. med. Ida Malesza  

V. Fizjologia układu mięśniowego - dr n. med. Dorota Nowak 

VI. Fizjologia narządów zmysłów - lek. med. Wojciech Zawisza 

VII. Fizjologia krwi cz. 1 - dr n. med. Justyna Kupsz 

VIII. Fizjologia krwi cz. 2 - dr n. med. Justyna Kupsz  

IX. Fizjologia układu krążenia – dr n. med. Dorota Nowak  

X. Fizjologia układu oddechowego - dr n. med. Dorota Marczuk-Krynicka 

XI. Fizjologia układu pokarmowego - dr n. med. Dorota Marczuk-Krynicka  

XII. Fizjologia układu moczowego - dr n. med. Leszek Niepolski 

 

Koordynator przedmiotu: dr. hab. n. med. Teresa Grzelak (e-mail: tgrzelak@ump.edu.pl) 

Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii: prof. dr hab. n. med. Edyta Mądry   

(e-mail: emadry@ump.edu.pl) 

Obsługa techniczna (brak dostępu, nieprawidłowe wyświetlanie materiałów itp.): forum w 

kursie/(e-mail: cel@ump.edu.pl) 

Obsługa organizacyjna (usprawiedliwienia, zmiana grupy, itp.): Pokój Dydaktyczny w 

Katedrze i Zakładzie Fizjologii, email: fizjologia@ump.edu.pl / tel. 61 854 65 38.   


