
REGULAM1N ZAJĘĆ 

W KATEDRZE I ZAKŁADZIE F1ZJOLOGII CZŁOWIEKA 

DLA STUDENTÓW  

KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA 

 

 

1) W czasie ćwiczeń, seminariów i zaliczeń studenta obowiązuje: 

 noszenie ochronnych białych fartuchów, obuwia zamiennego oraz identyfikatora. 

 przygotowanie do części teoretycznej zajęć w oparciu o zalecaną literaturę  

i wykłady. 

 aktywne uczestnictwo w zajęciach warunkujące ich zaliczenie (student nieprzygotowany do 

zajęć może być z nich wykluczony przez prowadzącego, co jest równoznaczne z 

nieobecnością). 

 zakaz korzystania bez zgody prowadzącego z telefonów, komputerów oraz innych urządzeń 

służących do rejestracji dźwięku i obrazu. 

 

2) Studenta obowiązuje zaliczenie wszystkich przewidzianych w planie ramowym zajęć,  

w tym wykładów (obecność na wykładach jest obowiązkowa!). 

 w przypadku nieobecności student zobowiązany jest zaliczyć materiał ćwiczeniowy na 

najbliższych zajęciach lub w terminie wskazanym przez osobę prowadzącą zajęcia 

 student nie może uzyskać zaliczenia przedmiotu w przypadku więcej niż jednej 

nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze 

 spóźnienie na zajęcia powyżej l5 minut jest traktowane jako nieobecność 

 brak zaliczenia ćwiczeń z danego tematu uniemożliwia zdawanie sprawdzianu 

obejmującego w/w temat. 

 zaliczenia w formie określonej przez prowadzącego odbywają się w terminach 

wyznaczonych planem ramowym 

 w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z danego działu, student może dwukrotnie 

przystąpić do jej poprawiania 

 pierwsza poprawa zaliczenia odbywa się na najbliższych zajęciach lub w terminie 

wyznaczonym przez prowadzącego 

 drugi termin poprawkowy obowiązuje w ostatnim tygodniu semestru lub w uzasadnionych 

przypadkach l w terminie wyznaczonym przez prowadzącego 

 nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianach powoduje utratę przysługującego 

terminu, jak również skutkuje obowiązkiem zdawania ich w najbliższym terminie 

poprawkowym określonym regulaminem 

 

3) Szczegółowe plany (ćwiczeń, seminariów, wykładów) oraz regulamin zajęć dostępne są na stronie 

internetowej Uczelni (www.umlub.pl - zakładka przedmioty), można je także uzyskać u osoby 

prowadzącej zajęcia, u koordynatora kierunku lub w sekretariacie Jednostki. 

 

4) Egzamin końcowy odbędzie się w sesji letniej po uzgodnieniu terminu ze studentami 

i zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 

 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 

Zaliczenie semestru i jednocześnie dopuszczenie do egzaminu końcowego student otrzymuje po 

uzyskaniu pozytywnych ocen (przynajmniej ocena dostateczna) ze wszystkich zaliczeń cząstkowych i 

innych zadań przewidzianych harmonogramem (Realizacja zleconego zadania / prezentacja / referat 

/projekt).  

Studenci ze średnią oceną przynajmniej ponad dobrą (4,5) mają możliwość zdawania egzaminu w 

terminie „zerowym” w formie ustnej.  

http://www.umlub.pl/


ZALICZENIE PISEMNE - TESTOWE 

Opis metody: 

 Zaliczenie testowe przeprowadzane jest w formie testu wielokrotnego wyboru z jedną 

prawidłową odpowiedzią. 

 Test opracowany w dwóch wersjach składa się z 10-30 pytań. 

 Czas odpowiedzi na pytanie wynosi jedną minutę. 

 Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli odsetek odpowiedzi poprawnych wynosić będzie 

minimum 60% 

ZALICZENIE PISEMNE – OPISOWE I 

Opis metody: 

 Student otrzymuje 3-5 otwartych pytań spośród podawanych z odpowiednim wyprzedzeniem  

(początek semestru) zagadnień zaliczeniowych. 

 Czas trwania zaliczenia wynosi 30 – 50 minut (czas uzależniony od ilości pytań 

 Odpowiedź na każde pytanie punktowana jest w skali 0–1 pkt. 

 W przypadku pytań złożonych możliwe jest stosowanie skali 0,25-0,5-0.75-1 pkt (pytanie 

dwuczłonowe: za każdą część 0,5 pkt/ pytanie czteroczłonowe: za każdą część: 0,25 pkt) 

 Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli uzyska 60% sumy punktów. 

ZALICZENIE PISEMNE - OPISOWE II 

Opis metody: 

 Student otrzymuje 10-20 krótkich pytań w zakresie podawanych z odpowiednim 

wyprzedzeniem (początek semestru) zagadnień zaliczeniowych. 

 Czas trwania zaliczenia wynosi ok. 20-40 minut (czas uzależniony od ilości pytań) 

 Odpowiedź na każde pytanie punktowana jest w skali 0–1 pkt. 

 W przypadku pytań złożonych możliwe jest stosowanie skali 0,25-0,5-0.75-1 pkt (pytanie 

dwuczłonowe: za każdą część 0,5 pkt/ pytanie czteroczłonowe: za każdą część: 0,25 pkt) 

 Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli uzyska 60% sumy punktów. 

ZALICZNIE REALIZACJI ZLECONEGO ZADANIA / PREZENTACJI / REFERATU 

/PROJEKTU  

Ocenie podlegają następujące elementy: 

1. Zawartość w tym poprawność merytoryczna (podane źródła, bibliografia, opis metody) 

2. Sposób prezentacji (wygłaszanie, czytanie, inny sposób prezentacji) 

3. Zastosowane metody prezentacji (zastosowane elementy graficzne)  

4. Umiejętność odpowiedzi na dodatkowe pytania 

 

 Zadanie oceniane jest w skali od 0 do 10 pkt (maksymalnie po 2,5 pkt za każdy element) 

 Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli uzyska 60% sumy punktów. 

 

EGZAMIN KOŃCOWY PISEMNY: 

 Egzamin studenta składa się z testu wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią  

 Test opracowany w 2-4 wersjach i składa się z 60-100 pytań. 

 Czas odpowiedzi na pytanie wynosi jedną minutę. 

 Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli odsetek odpowiedzi poprawnych wynosić będzie 

minimum 60%. 

EGZAMIN KOŃCOWY USTNY (W RAMACH PRZEDTERMINU) 

 Student odpowiada na 3 otwarte pytania, wybrane przez nauczyciela akademickiego spośród 

podanych z odpowiednim wyprzedzeniem (początek semestru) zagadnień zaliczeniowych 



 Nauczyciel akademicki przeprowadzający zaliczenie pyta jednocześnie 2-4 studentów. 

Studenci nie odpowiadający w danej chwili mają czas na przygotowanie odpowiedzi. 

 Podczas egzaminu obecny jest obserwator wyznaczony przez koordynatora przedmiotu dla 

danego kierunku lub osobę przez niego wskazaną. 

 Student może otrzymać pytania dodatkowe w zakresie referowanych zagadnień. 

 Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali 2-5. 

 Student otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli odpowie na wszystkie pytania w stopniu 

dostatecznym i/lub średnia ocen ze wszystkich pytań wyniesie 3.0. 

 Student otrzymuje ocenę dość dobrą, jeśli odpowie na wszystkie pytania w stopniu dość 

dobrym i/lub średnia ocen ze wszystkich pytań wyniesie 3.5. 

 Student otrzymuje ocenę dobrą, jeśli odpowie na wszystkie pytania w stopniu dobrym i/lub 

średnia ocen ze wszystkich pytań wyniesie 4.0. 

 Student otrzymuje ocenę ponad dobrą, jeśli średnia ocen ze wszystkich pytań wyniesie 4.5. 

 Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli odpowie na wszystkie pytania w stopniu bardzo 

dobrym i/lub średnia ocen ze wszystkich pytań wyniesie 5.0. 

 

Szczegółowe kryteria ocen dla wszystkich stosowanych metod weryfikacji:  

Liczba punktów uzyskany z odpowiedzi - ocena 

60-67% pkt - 3 (dostateczny),  

68-75% pkt - 3,5 (dość dobry),  

76-83% pkt - 4 (dobry),  

84-91% pkt - 4,5 (ponad dobry),  

92-100% pkt - 5 (bardzo dobry). 

 

Końcowa ocena z przedmiotu jest średnią obliczaną wg następującego algorytmu: 

(ocena z egzaminu końcowego ustnego /pisemnego × 0,8) + (średnia z ocen zaliczeń cząstkowych i 

zleconych zadań × 0,2).
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