
R E G U L A M I N zajęć z FIZJOLOGII dla 

studentów I roku kierunku LEKARSKIEGO UMP 
 

 
I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Zajęcia z fizjologii realizowane są zgodnie z tematyką zawartą w sylabusie oraz planem zajęć 

zamieszczonym na stronie internetowej Katedry i Zakładu Fizjologii. W czasie trwania 

ćwiczeń Student jest zobowiązany do noszenia białego fartucha ochronnego.  

 

JEŚLI BĘDZIE POTRZEBA 

W związku z sytuacją epidemiczną bieżąca organizacja zajęć będzie regulowana 

aktualizowanymi zarządzeniami JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.   

 

II. NIEOBECNOŚCI 

1/ Obecność Studentów na wszystkich zajęciach (wykładach, seminariach, ćwiczeniach             

i kolokwiach) jest obowiązkowa i kontrolowana.  

 

2/ Studenci, którzy z przyczyn losowych nie będą obecni na wykładach, ćwiczeniach i/lub 

seminariach są zobowiązani do usprawiedliwienia i odrobienia zaległych zajęć.  

a/ Jedyną akceptowalną formą usprawiedliwienia nieobecności wynikającej z choroby 

jest zwolnienie lekarskie, które należy przedstawić Zespołowi Dydaktycznemu nie 

później niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia okresu zwolnienia. W przypadku 

innych sytuacji losowych Student jest zobowiązany do bezzwłocznego 

poinformowania Zespołu Dydaktycznego o przyczynie nieobecności.                                

O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności, która nie jest wynikiem 

choroby, decyduje koordynator przedmiotu. Koordynator może poprosić o 

przedstawienia dokumentu uwierzytelniającego nieobecność, np. zaświadczenia o 

reprezentowaniu Uczelni w zawodach sportowych czy aktu zgonu bliskiej osoby.    

b/ Odrobienie ćwiczeń i/lub seminariów powinno nastąpić niezwłocznie po ustaniu 

przyczyny nieobecności, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni, z inną grupą 

zajęciową lub z innym kierunkiem studiów realizującym aktualnie dany temat. Plany 

zajęć wszystkich kierunków znajdują się na stronie internetowej Katedry i Zakładu 

Fizjologii. Termin odrabiania zajęć należy uzgodnić z osobą prowadzącą zajęcia. W 

przypadku braku możliwości odrobienia zajęć z inną grupą, obowiązkiem Studenta 



jest zaliczenie materiału omawianego na ćwiczeniach i/lub seminariach, w których nie 

uczestniczył. Zaliczenie będzie miało formę sprawdzianu pisemnego składającego się 

z 5 pytań opisowych/temat i odbędzie się w terminie wyznaczonym przez osobę 

prowadzącą dane zajęcia.  

c/ odrobienie zaległych wykładów będzie możliwe w terminie i na zasadach 

ustalonych przez osobę prowadzącą wykład. Rekomenduje się formę pisemną - 

odpowiedź na 3 pytania opisowe. 

3/ Student, który nie przystąpi do kolokwium jest zobowiązany do usprawiedliwienia 

nieobecności (punkt 2a). W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Student będzie mógł 

zaliczyć kolokwium, na którym był nieobecny w formie pisemnej (5 pytań opisowych/temat), 

w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. 

 

III. ZALICZENIE ZAJĘĆ  

1/Aby uzyskać zaliczenie zajęć z Fizjologii Student musi: 

a/ odbyć wszystkie przewidziane planem studiów zajęcia; 

b/ wykazać się przygotowaniem teoretycznym do poszczególnych zajęć (zakres 

materiału znajduje się na stronie internetowej Katedry i Zakładu Fizjologii); 

c/ po zrealizowaniu zajęć z danego tematu przystąpić do kolokwium (tj. testu 

cząstkowego). Kolokwium uznaje się za zaliczone, jeśli Student  udzieli prawidłowej 

odpowiedzi na minimum 60% pytań. Testy cząstkowe mogą być przeprowadzane 

stacjonarnie lub w trybie ON-LINE (z wykorzystaniem platformy OLAT). W ciągu 

kursu odbędzie się 12 testów cząstkowych, podczas których będzie można uzyskać 

maksymalnie 140 punktów (8 x 10 punktów w przypadku tematów seminaryjnych + 4 

x 15 punktów w przypadku tematów seminaryjno-ćwiczeniowych). 

2/ Student, który osiągnie próg zaliczeniowy, czyli zdobędzie minimum 60% punktów                                   

z maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w ciągu całego cyklu zajęć, uzyskuje 

zaliczenie przedmiotu i nie poprawia ewentualnych niezaliczonych kolokwiów.  

UWAGA! Przy obliczaniu liczby zdobytych punktów uwzględniane są wyłącznie punkty za 

kolokwia zaliczone.  

 

3/ Student, który nie osiągnie progu zaliczeniowego musi poprawić wszystkie niezaliczone 

kolokwia w terminach poprawkowych wyznaczonych w planie zajęć. Studentowi przysługują   

dwa terminy poprawkowe z każdego niezaliczonego tematu.                     



UWAGA! Za poprawiane kolokwium Student nie otrzymuje punktów, a jedynie zaliczenie 

(„zal.”).  

 

4/ Jeśli pomimo przystąpienia do poprawek Student nie zaliczy wszystkich kolokwiów, może 

w terminie wyznaczonym przez Katedrę i Zakład Fizjologii przystąpić do sprawdzianu 

wyjściowego z całego materiału. Studentowi przysługuje jedna poprawka sprawdzianu 

wyjściowego. Sprawdzian wyjściowy może mięć formę testu, ustną lub opisową i być 

przeprowadzony stacjonarnie lub w trybie ON-LINE (z wykorzystaniem platformy OLAT). 

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu wyjściowego lub jego poprawki jest uzyskanie przez Studenta 

minimum 60% punktów.  

 

5/ Student nie uzyska zaliczenia zajęć, jeśli:  

a/ nie usprawiedliwi nieobecności na zajęciach; 

a/ nie odrobi nieobecności na zajęciach;  

b/ nie zaliczy sprawdzianu wyjściowego i jego poprawki. 

 

IV. EGZAMIN 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego z przedmiotu jest zaliczenie przez 

Studenta wszystkich zajęć kontrolowanych. Egzamin końcowy odbywa się w terminie 

ustalonym przez Studentów i Koordynatora przedmiotu, stacjonarnie lub w trybie on-line (z 

wykorzystaniem platformy OLAT) i składa się ze 100 pytań testowych. Materiał wykładowy 

obowiązuje na EGZAMIN, wraz z całością materiału z zajęć seminaryjnych i seminaryjno-

ćwiczeniowych. Studentowi przysługuje prawo do dwukrotnego poprawiania niezdanego 

egzaminu. 

UWAGA! Warunkiem zdania zarówno egzaminu jak i poprawek jest udzielenie 

prawidłowych odpowiedzi na minimum 60% pytań.  

Jeżeli egzamin odbywał się w formie stacjonarnej do punktów uzyskanych na zdanym 

egzaminie dolicza się jako premię 10% z liczby punktów powyżej progu zaliczeniowego, pod 

warunkiem, że co najmniej 50% kolokwiów w ciągu roku odbyła się w formie stacjonarnej. 

Zasada ta obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do pierwszego terminu egzaminacyjnego, 

nie dotyczy poprawek. 

 

Obowiązująca skala ocen (w ujęciu procentowym): 

  < 60%  – niedostateczny (2,0) 



60-70% – dostateczny (3,0) 

71-78% – dość dobry (3,5) 

79-86% – dobry (4,0) 

87-94% – ponad dobry (4,5) 

95-100% – bardzo dobry (5,0) 

UWAGA! Nieusprawiedliwiona nieobecność Studenta na egzaminie w uzgodnionym 

terminie jest równoznaczna z ostateczną utratą tego terminu i otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

 

V. PONADTO STUDENTA OBOWIĄZUJE: 

a/ regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 

b/ przestrzeganie przepisów BHP, 

c/ przestrzeganie ogólnie przyjętych form zachowania się, 

d/ uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu zajęć, 

e/ poszanowanie sprzętu i wyposażenia sal dydaktycznych, 

f/ przestrzeganie zarządzeń Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii i Nauczycieli 

Akademickich prowadzących zajęcia. 

 

VI. WSZYSTKIE KWESTIE SPORNE LUB NIEOBJĘTE REGULAMINEM 

      ROZSTRZYGA KIEROWNIK KATEDRY I ZAKŁADU FIZJOLOGII 

 


