
REGULAMIN WL 1 rok 
 

1/ kurs obejmuje 12 tematów, w tym 8 wyłącznie seminaryjnych, 4 seminaryjno-

ćwiczeniowe. / obecność obowiązkowa! 

2/ testy: za tematy sem.-0-10 pkt, za tematy sem./ćwicz.- 0-15 pkt. 

 Test jest zdany, jeśli student uzyskał 60% pkt z możliwych do zdobycia za dany temat, czyli 6 

lub 9 /obecność obowiązkowa! / 

 Maksymalna liczba punktów wynosi 140 za cały kurs. 

3/ po zakończeniu kursu studentowi zlicza się TYLKO tematy zdane i jeśli uzyskał 60% pkt, tj. 

84  pkt- uzyskuje zaliczenie zajęć i może przystąpić do egzaminu końcowego 

w przeciwnym razie, aby otrzymać zaliczenie, MUSI poprawić  WSZYSTKIE niezdane tematy/ 

otrzymuje wtedy ZAL  ( zaliczenie) za poprawiony temat/nie uzyskuje punktów. 

Student ma prawo do dwukrotnego poprawiania każdego niezdanego tematu / obecność 

obowiązkowa! /. 

 W przypadku niepowodzenia studentowi przysługuje WYJŚCIÓWKA z całości materiału i jej 

poprawka . 

Uwaga! Student, który z tematów zdanych osiągnął próg zaliczeniowy, tj. 84 pkt, a nie zdał 

jakiegoś tematu-NIE przystępuje do jego poprawiania! 

4/ Egzamin- do pkt uzyskanych na egz. dolicza się premię: 1/10 pkt ponad próg zal, które 

student zdobył w trakcie trwania kursu, co przekłada się na ocenę końcową z egzaminu / NIE 

dotyczy to jednak egzaminów poprawkowych/ 

4/ Zaliczenie kursu  

warunkiem zaliczenia zajęć z Fizjologii jest:   

- uzyskanie co najmniej 84 punktów / = 60% z 140 pkt. możliwych do uzyskania w wyniku           
zdawania  testów  sprawdzających = próg zaliczeniowy /   

- jeśli student nie osiągnął progu zaliczeniowego ma prawo do zdawania wyjściówki z całego 

materiału oraz do jej poprawki. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu wyjściowego lub jego poprawki 

jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 60% pytań.   

           

5/ Brak zaliczenia   

Student  nie zaliczy zajęć z Fizjologii, jeśli:   

- nie zda sprawdzianu wyjściowego    



- przekroczy limit nieobecności i nie uzyskał zgody Dziekana na zaliczenie przedmiotu  

6/ Egzamin   

UWAGA! Materiał wykładowy obowiązuje na EGZAMIN    

Egzamin składa się ze 100 pytań testowych jednokrotnego wyboru, za który można maksymalnie 

uzyskać 100 pkt.   

Udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 60 pytań oznacza zdanie egzaminu. Do zdanego 

egzaminu dolicza się / jako premię/ 10% liczby pkt powyżej progu zaliczeniowego,  zdobytych w 

czasie zdawania testów sprawdzających / dotyczy to jednak TYLKO I-go terminu egzaminacyjnego; 

nie zaś poprawek!/   

Studentowi przysługuje dwukrotna możliwość poprawiania niezdanego egzaminu/ warunek zdania 

poprawki: udzielenie  60% prawidłowych odpowiedzi /.   

   

 Skala ocen egzaminacyjnych    

   

Liczba punktów   ocena   Ocena słownie   

   

59  i mniej   2,0   niedostateczny   

60 - 71   3,0   dostateczny   

71,1 - 80   3,5   dość dobry   

80,1 - 88   4,0   dobry   

88,1 - 94   4,5   ponad dobry   

94,1 - 100   5,0   bardzo dobry   

 

 

 


