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Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki  

obowiązujący w roku akademickim  2022/2023 

pełna nazwa jednostki  Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM  

dane jednostki (e-mail, telefon)  kzhe@pum.edu.pl           tel. 91 466 16 77  

kierownik jednostki  Prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska  

adiunkt dydaktyczny/osoba 

odpowiedzialna za dydaktykę w jednostce 

Dr hab. Agnieszka Kolasa 

agnieszka.kolasa@pum.edu.pl       tel. 91 466 1824  

kierunek studiów  Lekarski  

rok studiów  Rok I (semestr I i II)  

nazwa przedmiotu/przedmiotów  Cytofizjologia 

Celem zajęć dydaktycznych z Cytofizjologii jest osiągnięcie przez Studentów zakładanych efektów uczenia 

się i ich weryfikacja w formie zaliczenia na ocenę. 

§1  

Sposób prowadzenia zajęć  

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów (15h) dla całego roku, zgodnie z harmonogramem i planem 

zajęć. 

2. Obecność na wykładach jest obowiązkowa i może być losowo sprawdzana. 

3. Prowadzący zajęcia nie wyrażają zgody na nagrywanie, udostępnianie, upublicznianie ich wizerunku, 

głosu oraz załączonych materiałów.  

§2  

Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć 

na skutek nieobecności  

1. Każdą nieobecność na wykładzie należy usprawiedliwić w ciągu maksymalnie 7 dni, od zaistnienia 

nieobecności. Student może być nieobecny na 2. wykładach w semestrze.  

2. Formą odrobienia nieobecności jest samodzielne przestudiowanie przez Studenta materiału wykładu, na 

którym był nieobecny.  

3. Przekroczenie wskazanej w regulaminie wewnętrznym dopuszczalnej liczby nieobecności, może 

skutkować brakiem możliwości uzyskania zaliczenia.  

4. Przypadki przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności, np. z powodu dłuższej choroby studenta, 

będą rozpatrywane indywidulanie, a decyzję podejmuje Kierownik jednostki w porozumieniu z 

Dziekanem/Prodziekanem WMiS.  

§3  

Warunki i sposoby dopuszczania Studentów do zaliczeń i egzaminów  

1.Okresem zaliczeniowym przedmiotu jest rok akademicki. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest 

osiągnięcie zamierzonych efektów uczenia się, potwierdzonych zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 

określonej liczby punktów ECTS. 

§4  

Zasady dopuszczające Studenta do poszczególnych zajęć  

w danym roku akademickim 

W przypadku, gdy wykłady będą odbywały się na Sali wykładowej:  

1. Student nie zostanie dopuszczony do zajęć w przypadku spóźnienia, z wyłączeniem przypadków 

szczególnych. Student ponosi konsekwencje spóźnienia. 

2. Student nie zostanie dopuszczony do zajęć lub zostanie z nich wyproszony w razie niewłaściwego 

zachowania, sprzecznego z Regulaminem Studiów lub innymi obowiązującymi na Uczelni przepisami, 

zachowania zakłócającego prowadzenie zajęć, zagrażającego zdrowiu, życiu lub mieniu, a także w razie 
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rażącego braku kultury osobistej w stosunku do prowadzącego zajęcia lub innych osób, biorących udział 

w zajęciach. 

3. Niedopuszczenie do zajęć lub wyproszenie z nich w przypadkach, o których mowa powyżej, 

równoznaczne jest z nieobecnością na zajęciach i poinformowaniem władz dziekańskich. 

§5  

Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów  

1. Zaliczenie na ocenę odbędzie się w formie iTestu w sali ćwiczeń Katedry i Zakładu Histologii  

i Embriologii.  

2. iTest zawiera 30 pytań (jedna, dwie, trzy lub cztery odpowiedzi mogą być prawidłowe), które 

są wybierane losowo przez system.  

3. Uzyskane punkty zliczane są automatycznie, przez system. Wielokrotne logowanie do iTestu, 

korzystanie z innych stron internetowych, niż iTest, minimalizowanie okien, przełączanie zakładek, 

zmienianie rozmiaru czcionki oraz korzystanie z urządzeń elektronicznych, jest podstawą do jego 

niezaliczenia i uzyskania oceny niedostatecznej. Wszystkie problemy techniczne należy od razu zgłaszać 

prowadzącemu.  

4. Pierwszy i drugi termin poprawkowy przeprowadzane są w formie iTestu.   

§6  

Warunki zwalniania z niektórych zaliczeń lub egzaminów  

1. Nie przewiduje się zwolnień z zaliczenia na ocenę.  

§7  

Warunki dopuszczenia Studenta do egzaminu w tzw. przedterminie, 

o którym mowa w § 32 ust. 8 Regulaminu Studiów 

1. Patrz §6. 

§8  

Kryteria oceniania  

Aby zaliczyć przedmiot, student musi uzyskać co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z testu, według 

skali ocen, zawartej w Regulaminie Studiów.  

§9 

Inne  

Studenci powtarzający I rok (po raz pierwszy): ocena zostanie przepisana Studentowi, który już uzyskał 

zaliczenie na ocenę.  

 

 

 

 

 

……………………………………….…..……  

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 


