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§1
Sposób prowadzenia zajęć 

1. Zajęcia z Fizjologii na kierunku Farmacja są przeprowadzane na II roku studiów (semestr
zimowy),  zgodnie  z  programem  i  z  harmonogramem  przygotowanym  przez  Dział
Kształcenia. Zajęcia z przedmiotu Fizjologia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń
i seminariów. 

§2
Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć

na skutek nieobecności

1. Podstawą  usprawiedliwienia  nieobecności  może  być  jedynie  zwolnienie  lekarskie  lub
dziekańskie;  należy  je  okazać  adiunktowi  prowadzącemu  na  pierwszym  zajęciu
bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia; niespełnienie tego warunku jest równoznaczne 
z brakiem usprawiedliwienia. 

2. W ciągu roku można  z  przyczyn  nieusprawiedliwionych  opuścić  nie  więcej  niż  jeden
wykład i jedno ćwiczenie lub seminarium, które należy odrobić.

3. Ilość  nieobecności  usprawiedliwionych  i  nieusprawiedliwionych  nie  może  przekraczać
połowy  wszystkich  zajęć  prowadzonych  w  ramach  przedmiotu.  Większa  ilość
nieobecności skutkuje koniecznością powtarzania roku.

4. Nieobecność należy odrobić w terminie i formie określonej przez adiunkta prowadzącego.
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§3
Warunki i sposoby dopuszczania studentów do zaliczeń i egzaminów

1. Stopień opanowania widomości z danego działu fizjologii oceniany jest w obowiązującej
skali ocen (§37 Regulaminu Studiów) podczas kolokwiów kończących cykl zajęciowy. 

2. Warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczeń cząstkowych, kończących cykl zajęciowy
jest  obecność  na  wszystkich  zajęciach  obejmujących  dany  cykl  i  aktywny  
w nich udział.

3. Nieodrobienie  opuszczonych  zajęć  uniemożliwia  przystąpienie  do  kolokwium  i  jest
równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej z I terminu.

4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z fizjologii jest zaliczenie wszystkich wykładów
seminariów, ćwiczeń i pozytywna ocena ze wszystkich zaliczeń cząstkowych.

§4
Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć 

w danym roku akademickim*

1. Student nie zostanie dopuszczony do zajęć w następujących przypadkach:
a. spóźnienie na zajęcia przekraczające 20 minut;
b. braku fartucha ochronnego wymaganego na zajęciach w formie ćwiczeń.

2. Student  nie  zostanie  dopuszczony  do  zajęć  lub  zostanie  z  nich  wyproszony  w  razie
niewłaściwego  zachowania  sprzecznego  z  regulaminem  studiów,  zachowania
zakłócającego prowadzenie  zajęć,  zagrażającego zdrowiu,  życiu lub mieniu,  a  także  w
razie rażącego braku kultury osobistej w stosunku do prowadzącego zajęcia lub innych
osób biorących i udział w zajęciach. 

3. Niedopuszczenie  do  zajęć  lub  wyproszenie  z  nich  w  przypadkach,  o  których  mowa
powyżej równoznaczne jest z nieobecnością na zajęciach.

§5
Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów

1. Stopień opanowania  widomości  z  danego działu fizjologii  oceniany jest  podczas  zajęć
kończących cykl.

a. Zaliczanie w terminie I i II 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  podręcznikowych  oraz  treści
przekazywanych podczas zajęć.

b. W  przypadku  uzyskania  oceny  niedostatecznej  w  I  terminie  możliwe  jest  ponowne
zaliczanie danego działu w wyznaczonym terminie poprawkowym (termin II). 

c. W przypadku niespełnienia powyższych warunków student może zaliczyć przedmiot na
podstawie  pisemnego  sprawdzianu  obejmującego  dotychczas  niezaliczony  materiał.
Sprawdzian taki, stanowiący III termin zaliczania działów, nie może być przeprowadzany
później  niż  w  ostatnim  tygodniu  zajęć.  Uzyskanie  oceny  negatywnej  ze  sprawdzianu
skutkuje ostatecznym niezaliczeniem przedmiotu. 
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d. W razie  konieczności,  innej  niż  powyżej  wymienione  zaliczenia  przeprowadzane  są  
w formie i terminie ustalonym przez adiunkta opiekującego się kierunkiem. 

e. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczeniu jest równoznaczna z uzyskaniem oceny 
niedostatecznej. 

2. Egzamin  w  I  terminie  ma  formę  testu  (test  wielokrotnego  wyboru  z  odpowiedzią
celowaną) i jest przeprowadzane w tym samym czasie dla wszystkich studentów.

a. W razie konieczności, innej niż powyżej wymieniona, formę i termin egzaminu ustala  
Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii. 

b. Formę  egzaminów  w  terminach  poprawkowych  ustala  się  w  zależności  od  ilości
przystępujących do nich studentów. 

§6
Warunki zwalniania z niektórych zaliczeń lub egzaminów

        1. Nie przewiduje się możliwości zwolnienia z egzaminu końcowego z fizjologii.
§7

Kryteria oceniania

1. Stopień opanowania widomości z danego działu Fizjologii, podczas zaliczeń jak również
podczas egzaminu oceniany jest w obowiązującej skali ocen (§37 Regulaminu Studiów).

2. W końcowej  ocenie  z  przedmiotu  uwzględniana  jest  średnia  ocen uzyskanych  przez
studenta  w  ciągu  roku  akademickiego;  średnia  wyliczana  jest  z  ocen  uzyskiwanych
podczas kolokwiów w sposób przyjęty w Regulaminie Studiów dla wyliczania średniej
ocen studenta  (§37,  pkt.  7  Regulaminu  Studiów).  Do punktacji  uzyskanej  w teście  
w I terminie egzaminu dodaje się jeden punkt za każdą 0,1 część całorocznej średniej
oceny począwszy od 4,0; czyli 4,0 – 1 pkt., 4,1 – 2 pkt., 4,2 – 3 pkt., itd.
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……………………………………….…..
……

pieczątka jednostki

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

 Opinia: 

Pozytywna / Negatywna**

Zatwierdzam:

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

Samorządu  Studentów 

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

*jeżeli specyfikacja przedmiotu tego wymaga

**niepotrzebne skreślić
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