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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; 91 466 16 77 

kierownik jednostki
(stopień/tytuł, imię i nazwisko)

Prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska

adiunkt dydaktyczny/osoba odpowiedzialna 
za dydaktykę w jednostce

Dr n med. Sylwia Rzeszotek
sylwia.rzeszotek@pum.edu.pl
91 466 18 25

kierunek studiów Lekarski

rok studiów II 

nazwa przedmiotu/przedmiotów
Zajęcia fakultatywne 

Wpływ zaburzeń homeostazy hormonalnej na 
zdrowie człowieka

§1
Sposób prowadzenia zajęć 

1.  Zajęcia  prowadzone są  w formie wykładów (10 wykładów/20 h),  zgodnie  z  harmonogramem studiów
i planem  zajęć,  w  formie  bezpośredniego  kontaktu  lub,  w  szczególnych  przypadkach  (akt  nadrzędny),
prowadzone zdalnie, w formie e-learningu, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Obecność na wykładach jest obowiązkowa.
3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz nagrywania i fotografowania. Studenci, którzy zostaną zauważeni w czasie
nagrywania głosu/wideo lub robienia zdjęć podczas zajęć, zostaną wydaleni z zajęć.
4. Osoby prowadzące zajęcia nie wyrażają zgody na udostępnianie,  upublicznianie ich wizerunku
i głosu przez osoby trzecie.

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

na skutek nieobecności

1.  Student  w  czasie  realizacji  przedmiotu  może  (w  przypadku  choroby  poświadczonej  zaświadczeniem
lekarskim lub dziekańskim) opuścić maksymalnie 3 wykłady.
2.  Każda  nieobecność  na  zajęciach  musi  być  usprawiedliwiona  u  osoby  odpowiedzialnej  za  przedmiot,
w terminie maksymalnie 7. dni od zaistnienia nieobecności.
3. Jako formę odrobienia zajęć przyjmuje się samodzielne zapoznanie się z omówionym tematem.
4.  Przypadki  przekroczenia  dopuszczalnej  liczby usprawiedliwionej  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. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia zajęć jest uczęszczanie na wykłady zgodnie z §2.
2. Nieobecność na czterech i więcej wykładach uniemożliwia uzyskanie zaliczenia fakultetu.
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§4
Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć

w danym roku akademickim

1.Student ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
2. Student nie zostanie dopuszczony do zajęć w przypadku spóźnienia na zajęcia, z wyłączeniem przypadków
szczególnych. Student ponosi konsekwencje spóźnienia.
3. 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
rażącego braku kultury osobistej  w stosunku do prowadzącego zajęcia  lub innych osób biorących udział
w zajęciach.
4. Niedopuszczenie do zajęć lub wyproszenie z nich w przypadkach, o których mowa powyżej, równoznaczne
jest z nieobecnością na zajęciach.
5. Student ma obowiązek noszenia swojego identyfikatora w widocznym miejscu.

§5
Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów

1.  Warunkiem  uzyskania  zaliczenia  na  ocenę  z  zajęć,  jest  uczęszczanie  na  wykłady  zgodnie  z  §2 oraz
zaliczenie końcowego testu zaliczającego przedmiot.
2.  Końcowy  test  zaliczający  przedmiot  odbywa  się  w  formie  testowej  on-line.  Test  zawiera  pytania
wielokrotnego wyboru (jedna, dwie, trzy lub cztery odpowiedzi mogą być prawidłowe), które są wybierane
losowo  przez  system.  Uzyskane  punkty  zliczane  są  automatycznie  przez  system  i  na  ich  podstawie
wystawiana jest ocena. Pytania obejmują wiedzę podaną na wykładach.

3. Podczas testu końcowego obowiązują następujące zasady:
a)  Student  zobowiązany  jest  przedstawić  dokument  ze  zdjęciem,  mieć  w  widocznym  miejscu  przypiętą
plakietkę z nazwiskiem, a przed zajęciem miejsca odłożyć we wskazanym miejscu wszelkie notatki, zeszyty,
torby, teczki oraz sprzęt elektroniczny, niedopuszczony do użytku podczas zaliczeń i egzaminów.

b) Podczas zaliczenia, student zobowiązany jest zostawić  wyłączony telefon komórkowy w wyznaczonym
miejscu.
c) Podczas testu obowiązuje Studentów zakaz komunikowania się między sobą.
d)  Wielokrotne  logowanie  do  testu,  zmiana  okien,  etc..,  jest  podstawą  do  jego  niezaliczenia.  Wszystkie
problemy techniczne związane z logowaniem do testu należy od razu zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
e) Niezastosowanie się do w/w warunków pociąga za sobą konsekwencje, zawarte w Regulaminie Studiów.
4. Student, który nie przystąpi do testu zaliczeniowego w I terminie wyznaczonym przez Zakład, ma prawo do
przystąpienia  do  kolejnego terminu –  pierwszego terminu poprawkowego (tylko  po  okazaniu  zwolnienia
lekarskiego lub dziekańskiego). Test zaliczeniowy ma I oraz II termin poprawkowy. Dla Studentów, którzy
nie przystąpili do testu w określonym terminie z przyczyn losowych (zwolnienia lekarskie, dziekańskie, itp.),
wyznacza się dodatkowy termin. 
5. Pytania zawarte w teście zaliczeniowym obejmują wiedzę podaną na wykładach lub udostępnioną przez
osobę prowadzącą zajęcia. 

§6
Warunki zwalniania z niektórych zaliczeń lub egzaminów

Nie dotyczy

§7
Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu w tzw. przedterminie, o którym mowa w § 32 ust. 8

Regulaminu Studiów

Nie dotyczy
§8
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Kryteria oceniania

1. Zajęcia fakultatywne kończą się zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie odbywa się w formie testu końcowego, 
wielokrotnego wyboru.
2. Student otrzymuje pozytywną ocenę, tym samym zaliczenie z zajęć, uzyskując minimum 60% 
prawidłowych odpowiedzi w teście (zgodnie z Regulaminem Studiów PUM).

……………………………………….…..……
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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