
 

 
I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 

Zajęcia z fizjologii klinicznej realizowane są zgodnie z efektami uczenia się zawartymi oraz 

planem zawartym w sylabusie. Kurs składa się z: 9 zajęć praktycznych trwających po 2 godz. 

i 15 minut, wykładu wprowadzającego oraz  zajęć w formie e-learningu.  

JEŚLI BĘDZIE POTRZEBA 

W związku z sytuacją epidemiczną bieżąca organizacja zajęć jest regulowana 

aktualizowanymi zarządzeniami JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.   

 

II. NIEOBECNOŚCI 

1/ Obecność Studentów na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i kontrolowana.  

 

2/ Studenci, którzy z przyczyn losowych nie będą obecni na zajęciach są zobowiązani do 

usprawiedliwienia i odrobienia zaległych zajęć.  

a/ Jedyną formą usprawiedliwienia nieobecności wynikającej z choroby lub innych 

przyczyn zdrowotnych 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 zajęć z inną grupą powinno nastąpić niezwłocznie po ustaniu przyczyny 

nieobecności, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni. Termin odrabiania zajęć 

należy uzgodnić z osobą prowadzącą zajęcia. W przypadku braku możliwości 

odrobienia zajęć z inną grupą, obowiązkiem Studenta jest bezzwłoczny kontakt z 

prowadzącym zajęcia oraz indywidualne ustalenie terminu i formy uzyskania 

zaliczenia zajęć, w których Student nie uczestniczył.  

c/ odrobienie zaległych zajęć może przyjąć formę przygotowania i przedstawienia 

prezentacji multimedialnej, zreferowania (ustnie lub pisemnie) wybranego przez 

prowadzącego artykułu naukowego lub wybranego materiału źródłowego.  



 

III. ZALICZENIE ZAJĘĆ  

1/Aby uzyskać zaliczenie zajęć z Fizjologii klinicznej Student musi: 

a/ uczestniczyć we wszystkie przewidzianych planem zajęciach praktycznych i 

wykładzie wprowadzającym oraz zrealizować zajęcia e-learningowe. 

b/ wykazać się aktywnym i zaangażowanym uczestnictwem na wszystkich 9 

zajęciach praktycznych.  

c/ uzyskać 1 punkt na każdych zajęciach praktycznych, będący równoznacznym z 

aktywnym i zaangażowanym uczestnictwem i zaliczeniem zajęć. Do zaliczenie kursu 

fizjologii klinicznej konieczne jest zebranie łącznie 9 punktów. 

 

2/ Student, który nie osiągnie progu zaliczeniowego musi przygotować i indywidualnie 

przedstawić prezentację multimedialną lub pisemnie zreferować zagadnienia omawiane na 

zajęciach z których nie uzyskał zaliczenia. Student otrzymuje 1 pkt za poprawne 

przygotowanie i przedstawienie ustne prezentacji lub zreferowanie pisemne zagadnień. 

 

3/ Student nie uzyska zaliczenia zajęć, jeśli: 

• nie usprawiedliwi nieobecności na zajęciach; 

• nie odrobi nieobecności na zajęciach; 

•  nie osiągnie progu zaliczenia podczas zajęć lub w trybie poprawkowym. 

 

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 Fizjologii i Nauczycieli Akademickich 

prowadzących zajęcia. 

 

VI. WSZYSTKIE KWESTIE SPORNE LUB NIEOBJĘTE REGULAMINEM 

      ROZSTRZYGA KIEROWNIK KATEDRY I ZAKŁADU FIZJOLOGII 


