
R E G U L A M I N 
zajęć z fizjologii człowieka dla studentów I roku Położnictwa 
 

1.Organizacja zajęć. 
Zajęcia dydaktyczne z fizjologii obejmują: wykłady i zajęcia kontrolowane 

(ćwiczenia i sprawdziany). 

Zajęcia kontrolowane składają się z 9 tematów; w trakcie ich trwania 

Student zobowiązany jest do noszenia białego fartucha ochronnego. 

2. Nieobecności: dopuszcza się maksymalnie 2 nieobecności na zajęciach 

kontrolowanych w ciągu całego kursu fizjologii. 

3. Zaliczanie zajęć. 

A/ Aby zaliczyć zajęcia z Fizjologii należy: 

a) wykazać się przygotowaniem teoretycznym do poszczególnych zajęć (zakres materiału 

znajduje się na stronie internetowej Katedry Fizjologii) ; 

UWAGA ! rażący brak przygotowania = -1 pkt/ temat 

b) protokołować ćwiczenia w zeszycie 

c) przystąpić do testu ( 10 pytań) po zajęciach z danego tematu, za który można otrzymać 

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

UWAGA! ewentualne punkty ujemne, o których mowa wyżej odlicza się od 

wyniku testu za dany temat. 

d) Zaliczyć zajęcia = uzyskać minimum 54 pkt za tematy zdane (=60% z 90 punktów) 

B/ Student, który z tematów zdanych nie uzyska 54 pkt musi poprawiać wszystkie 

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

C/ 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”. 

4. Egzamin. 

● w przedterminie – dotyczy osób, które w wyniku zaliczeń uzyskały co najmniej 81 

pkt. 

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

Studentowi przysługuje prawo do dwukrotnego poprawiania niezdanego egzaminu. 

 

5. Ponadto Studenta obowiązuje: 
- regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

- przestrzeganie przepisów BHP 

- przestrzeganie ogólnie przyjętych form zachowania się 

- uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu zajęć 

- poszanowanie sprzętu i wyposażenia sal dydaktycznych 

- przestrzeganie zarządzeń Kierownika Katedry Fizjologii 

i Nauczycieli Akademickich prowadzących zajęcia. 


