
                            Regulamin zajęć z Fizjologii dla I-go roku medycyny  

  

1/ Zajęcia  

odbywają się zgodnie z planem uzgodnionym z dziekanatem. Zajęcia z kontrolowaną obecnością 

obejmują: seminaria, ćwiczenia i testy sprawdzające. Ich uzupełnieniem są wykłady, których tematyka 

jest integralną częścią kursu i są one obowiązkowe. Na ćwiczeniach studenta obowiązuje noszenia 

białego fartucha ochronnego.  Wszystkie zajęcia seminaryjne oraz część wykładów odbywać się będzie 

w formie e-learningowej. Obecność na zajęciach e-learningowych potwierdzana jest, zgodnie z 

regulaminem tych zajęć, logowaniem do platformy sOLAT, wysłuchaniem przedstawionych treści oraz 

udzieleniem odpowiedzi na pytania testów kontrolnych. 

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. Nieobecności dotyczą zająć odbywających się w salach lekcyjnych 

oraz on-line.  

W przypadku nieodrobienia bądź nieusprawiedliwienia do 3 nieobecności w trakcie całego kursu o 

sposobie zaliczenia przedmiotu decyduje Kierownik Katedry. Większa ilość nieobecności, poza 

wypełnieniem kryterium punktowego – pkt. 4, do zaliczenia przedmiotu wymaga zgody Dziekana. 

3/ Zaliczenie tematu  

po zakończeniu zajęć z danego tematu, student jest zobowiązany do zdawania testu sprawdzającego, 

obejmującego 10 pytań w przypadku tematu wyłącznie seminaryjnego / Rozród, Hormony cz.II, 

Nerwowy cz.II, Mięśnie, Krew cz.II, Pokarmowy, Oddechowy, Moczowy /, lub 15 pytań w przypadku 

tematu seminaryjno-ćwiczeniowego / Nerwowy cz.I, Zmysły, Krew cz.I,  Krążenie /, za które można 

uzyskać maksymalnie odpowiednio 10 lub 15 punktów.  

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  

  

  

  

  


