
                   Katedra Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

                       Regulamin  zajęć dla studentów Położnictwa 

 

I. Organizacja zajęć. 

Zajęcia dydaktyczne z fizjologii obejmują: wykłady, ćwiczenia i sprawdziany.                                                                                                                                                                   

Wykłady są obowiązkowe, niekontrolowane.                                                                                                                      

Ćwiczenia oraz sprawdziany są obowiązkowe i kontrolowane.                                                                                                

Zajęcia kontrolowane składają się z 9 tematów,  po zakończeniu  każdego tematu jest sprawdzian 

testowy. 

      II.             Nieobecności.                                                                                                                                                                

Dopuszcza się maksymalnie 2 nieobecności na zajęciach kontrolowanych w ciągu całego kursu 

Fizjologii. 

III. Zaliczanie przedmiotu. 

1. Aby zaliczyć przedmiot Fizjologia należy: 

                   a) wykazać się przygotowaniem teoretycznym do poszczególnych zajęć   

                       (zakres materiału  znajduje się na stronie internetowej Katedry Fizjologii –                                     

.                      „Przewodnik dydaktyczny”). UWAGA ! rażący brak przygotowania = -1 pkt./ temat 

                   b) przystąpić do sprawdzianu testowego ( 10 pytań) po zajęciach z danego tematu, za który     

.                      można otrzymać  od 0 –10 pkt. ( uzyskanie 6 pkt. oznacza zdanie tematu !).                   .        

.                      Testy odbywać się będą zdalnie z wykorzystaniem platformy sOlat. 

  UWAGA! ewentualne punkty ujemne, o których mowa wyżej odlicza się od wyniku testu za dany 

temat. 

                     c) zaliczyć zajęcia, to znaczy  uzyskać minimum 54 pkt za tematy zdane                                                             

.                       (60% z 90 punktów) 

2. Student, który z tematów zdanych nie uzyska 54 pkt. musi poprawiać wszystkie niezdane tematy, 

wówczas nie otrzymuje punktów a jedynie zaliczenie („zal.”). 

 3. Jeśli w trakcie poprawek Student nie zaliczy wszystkich tematów może w terminie wyznaczonym 

przez Katedrę Fizjologii przystąpić do „wyjściówki” z całego materiału.                                                                      

Studentowi przysługuje jedna poprawka „wyjściówki”. 

             

 

 



 

  IV.     Egzamin 

Egzamin końcowy jest testem  składającym się z 48 pytań jednokrotnego wyboru oraz 12 pytań 

wielokrotnego wyboru.                                                                             

 Do egzaminu może przystąpić Student, który zaliczył przedmiot. 

Student może zdawać egzamin: 

● w przed terminie –dotyczy osób, które w wyniku zaliczeń uzyskały co najmniej 81pkt. 

● w zwykłym terminie –dotyczy wszystkich, którzy uzyskali zaliczenie zajęć. 

Studentowi przysługuje prawo do dwukrotnego poprawiania niezdanego egzaminu. 

Tabela przedstawia oceny z egzaminu w zależności od liczby uzyskanych punktów. 

     Liczba punktów       % uzyskanych    
      punktów 

          Ocena     Ocena słownie 

          0 - 35                 0 -  59              2,0    Niedostateczny 

        36 - 40               60 -  67              3,0    Dostateczny 

        41 - 45               68 -  76              3,5    Dość dobry 

        46 - 50               77 -  84              4,0    Dobry 

        51 - 55               85 -  91              4,5    Ponad dobry 

        56 - 60               92 -100              5,0    Bardzo dobry 

 

Ponadto Studenta obowiązuje:                                                                                                                                                 

-regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu                                                                                                          

-przestrzeganie przepisów BHP                                                                                                                                                       

-przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania się                                                                                   

-uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu zajęć                                                                                                     

-poszanowanie sprzętu i wyposażenia sal dydaktycznych                                                                                                                       

-przestrzeganie zarządzeń Kierownika Katedry Fizjologii i Nauczycieli Akademickich prowadzących 

zajęcia. 

Polecany podręcznik:                                                                                                                                                                      

Krauss H., Sosnowski P. : Podstawy fizjologii człowieka. Wydawnictwo UM im. K.Marcinkowskiego w 

Poznaniu, 2009 

Dodatkowy podręcznik:                                                                                                                                                                                  

Fizjologia człowieka. Zintegrowane podejście. D.U.Silverthorn, PZWL 2018 

 

 

 



 

 

 

                        Instrukcja dotycząca zasad  

   bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć dydaktycznych  

          w Katedrze Fizjologii UM w Poznaniu 

 

 
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny należy do podstawowych obowiązków studentów, 

odbywających zajęcia dydaktyczne w Katedrze Fizjologii UM w Poznaniu, a w szczególności: 

 

1. Podczas seminariów i ćwiczeń, odbywających się w pomieszczeniach Katedry studentów 

obowiązuje noszenie białych fartuchów ochronnych. 

 

2. Studentów odbywających zajęcia na terenie Katedry Fizjologii obowiązuje bezwzględny 

zakaz palenia tytoniu oraz spożywania pokarmów i picia napojów. 

 

3. Używane do badań przyrządy winny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie 

za zgodą prowadzących zajęcia. 

 

4. Wszelkie przyczyny uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie badań przez ćwiczących 

(np. uszkodzenie przyrządów) winny być niezwłocznie zgłoszone prowadzącemu zajęcia. 

 

5. Niestosowanie się do zaleceń osób prowadzących zajęcia może powodować wykluczenie 

studenta z zajęć oraz obciążenie kosztami powstałych szkód materialnych. 

 

6. Na zajęciach, podczas których odbywa się badanie materiałów pochodzenia biologicznego 

(krew i tkanki) należy używać lateksowych  

          rękawic ochronnych jednorazowego użytku. 

 

7. Pobieranie krwi do badań odbywa się pod nadzorem prowadzącego ćwiczenia, powierzchnia 

skóry przed nakłuciem winna być starannie odkażona, do nakłucia należy używać jałowych 

nożyków jednorazowego użytku. 

 

8. Podczas badań spirometrycznych należy używać odkażonych ustników. Zużyte ustniki należy 

odkładać do naczynia ze środkiem odkażającym. 

 

9. W przypadkach nie objętych powyższą instrukcją należy ściśle stosować się do wszelkich 

zaleceń prowadzących zajęcia. 

 


