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II

nazwa przedmiotu

Fizjologia człowieka

§1
Sposób prowadzenia zajęć
1. Zajęcia z fizjologii przeprowadzane są w III semestrze studiów, mają formę wykładów
i ćwiczeń; wszystkie zajęcia są obowiązkowe (Uchwała Senatu PUM Nr 54/2014)
a znajomość ich treści wymagana podczas zaliczeń i egzaminów.
2. Ćwiczenia i wykłady zaprogramowane są w cyklach (4) obejmujących kolejne działy
fizjologii. Każdy cykl tematyczny kończy zaliczenie pisemne testowe, oceniane
w obowiązującej skali ocen.
3. Ćwiczenia obejmują: sprawdzenie stopnia przygotowania studentów do ćwiczeń, dyskusję
w zakresie trudniejszych zagadnień wskazanych w programie ćwiczeń oraz zadania
praktyczne (o charakterze przedklinicznym przygotowujące do zajęć na oddziałach
klinicznych, próby diagnostyczne, pomiary parametrów oddechowych i krążeniowych
spoczynkowo oraz w stanach stosowanych obciążeń, badania laboratoryjne, symulacje na
wirtualnym modelu tkankowym/narządowym…)
4. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest teoretyczne do niego przygotowanie w zakresie
wskazanego wcześniej materiału, czynny udział w zajęciach, prawidłowe wykonanie,
opisanie i zinterpretowanie zadań.
§2
Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć
na skutek nieobecności

1. W przypadku niezaliczenia ćwiczenia należy je poprawić najpóźniej w czasie zajęć
uzupełniających, bezpośrednio poprzedzających zaliczenie kończące dany cykl
ćwiczeniowy lub w terminie ustalonym przez asystenta, poprzedzającym I termin
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zaliczania działu. Niespełnienie tego warunku jest równoznaczne z uzyskaniem oceny
niedostatecznej z I terminu zaliczania działu, nie stanowi zaś formalnej przeszkody
w przystąpieniu do terminu poprawkowego.
Nieobecności na zajęciach:
na wykładach - należy odrobić/zaliczyć w terminie i formie określonej przez wykładowcę
/ osobę odpowiedzialną za dydaktykę na kierunku (najpóźniej w czasie zajęć
uzupełniających z danego działu); niespełnienie tego warunku jest równoznaczne
z uzyskaniem oceny niedostatecznej z I terminu zaliczania działu
na ćwiczeniach - należy odrobić z inną grupą, po uzyskaniu zgody asystenta
prowadzącego lub osoby odpowiedzialnej za kierunek, albo w terminie i formie przez
niego określonej; nieodrobienie opuszczonych ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do
zaliczania działu
podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach jest wyłącznie zwolnienie lekarskie
lub dziekańskie okazane asystentowi prowadzącemu zajęcia na pierwszych zajęciach po
ustaniu przyczyny nieobecności
w ciągu semestru można z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścić nie więcej niż 1
ćwiczenie i 1 wykład, które także należy odrobić w powyżej przedstawiony sposób
nieobecność (niezależnie od przyczyny) na więcej niż: 4 zajęciach w semestrze
uniemożliwia jego zaliczenie
Stopień opanowania wiadomości z danego działu fizjologii oceniany jest w obowiązującej
skali ocen podczas zajęć zaliczających dany cykl ćwiczeniowy. W wypadku uzyskania
oceny niedostatecznej możliwe jest ponowne zaliczanie danego działu w wyznaczonym
terminie poprawkowym.
Zaliczanie w obu planowo ustalonych terminach ma formę testową (test wielokrotnego
wyboru z odpowiedzią celowaną) i jest przeprowadzane w tym samym czasie dla
wszystkich studentów. Pytania testowe są formułowane na podstawie wiadomości
zawartych we wskazanych podręcznikach oraz informacji przekazywanych na
ćwiczeniach i wykładach.
W usprawiedliwionych przypadkach nieobecności na zaliczeniach, ich termin i formę
ustala adiunkt odpowiedzialny za realizację zajęć dydaktycznych na wydziale.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczaniu działu jest równoznaczna z uzyskaniem
oceny niedostatecznej.
§3
Warunki i sposoby dopuszczania studentów do zaliczeń i egzaminów

1. Warunki zaliczenia zajęć z przedmiotu:
A.

Warunkiem zaliczenia zajęć w semestrze III jest:

 uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczenia działów objętych programem semestru III
 nie więcej niż 4 nieobecności na zajęciach
 nie więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach, tj. maksymalnie 1 na
ćwiczeniach i 1 na wykładach
 odrobienie wszystkich nieobecności na ćwiczeniach
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W przypadku nie uzyskania pozytywnej oceny z każdego działu/zaliczenia testowego student
może zaliczyć zajęcia na podstawie pisemnego sprawdzianu obejmującego dotychczas
niezaliczony materiał. Sprawdzian taki (stanowiący trzeci termin zaliczania zajęć) nie może
być przeprowadzony później niż w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w semestrze III.
Uzyskanie oceny negatywnej ze sprawdzianu skutkuje:
 ostatecznym niezaliczeniem zajęć - dla studentów, którzy w ciągu semestru nie uzyskali
zaliczenia żadnego działu
 możliwością ubiegania się o warunkowe zaliczanie zaległości w sesji poprawkowej, przed
drugim terminem egzaminu, z utratą możliwości zdawania egzaminu w pierwszym
terminie (student uzyskuje ocenę niedostateczną z pierwszego terminu egzaminu) –
wyłącznie dla studentów, których zakres niezaliczonego materiału obejmuje 1 dział.

§4
Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć wdanym roku akademickim*
Nie dotyczy
§5
Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów
1. Do egzaminu z fizjologii może przystąpić student, który spełnił warunki niezbędne do
zaliczenia zajęć w semestrze III.
2. Egzamin z fizjologii w I terminie ma formę testu (test wielokrotnego wyboru
z odpowiedzią celowaną). Formę egzaminów w terminach poprawkowych ustala się
zależnie od liczby przystępujących do nich studentów.
3. W końcowej ocenie z przedmiotu uwzględniana jest średnia ocen uzyskanych przez
studenta w ciągu całego kursu nauczania fizjologii; średnia wyliczana jest z ocen
uzyskiwanych podczas zaliczenia działów w sposób przyjęty w Regulaminie Studiów dla
wyliczania średniej z zaliczeń i egzaminów (§ 39 pkt. 4).
Do punktacji uzyskanej w teście w I terminie egzaminu dodaje się 1 punkt za każdą 0,1
część średniej oceny całorocznej począwszy od 4,0, czyli: 4,0–1 pkt.; 4,1–2 pkt.;
4,2 – 3 pkt. itd.
§6
Warunki zwalniania z niektórych zaliczeń lub egzaminów
1.




Podstawą do zwolnienia z egzaminu i zaliczenia przedmiotu z oceną bardzo dobrą jest:
średnia ocena z zaliczeń działów co najmniej 4,5
brak nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach
zaliczenie działów w I terminie
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§7
Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu w tzw. przedterminie, o którym mowa w § 32
ust. 8 regulaminu Studiów
Nie przewiduje się tzw. przedterminów egzaminu końcowego z przedmiotu.
§8
Kryteria oceniania
1. Ostateczna ocena z I terminu egzaminu z przedmiotu wynika z punktacji uzyskanej
w teście oraz punktów preferencyjnych z wyliczonej średniej oceny całorocznej.
2. W terminach poprawkowych ocena zależy wyłącznie od punktacji uzyskanej podczas
egzaminu.
3. Kryterium oceny pozytywnej z egzaminu to uzyskanie liczby punktów stanowiącej co
najmniej 60% maksymalnej punktacji w teście.
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……………………………………….…..……
pieczątka jednostki

………..……………………………………
pieczątka i podpis Kierownika jednostki

Opinia:

Zatwierdzam:
Pozytywna / Negatywna**

………………………………………………..
pieczątka i podpis
Samorządu Studentów

………………………………………………….
pieczątka i podpis Dziekana

*jeżeli specyfikacja przedmiotu tego wymaga
**niepotrzebne skreślić
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