
REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ZAKŁADU FIZJOLOGII 
DLA PIELĘGNIARSTWA W ROKU AKADEMICKIM 2021/22 

 
Zajęcia z Fizjologii obejmują ćwiczenia oraz wykłady.  
 
Zalecenia dotyczące prowadzenia zajęć:  
Na początku semestru student oświadcza elektroniczne, że zapoznał się z materiałami edukacyjnymi i 
zaleceniami umieszczonymi na stronie UMW pt.: „Zalecenia dla studentów, doktorantów i 
pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-
2 w semestrze zimowym roku akademickiego  2021/2022.” oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania 
i został powiadomiony o obowiązującej w Uczelni Procedurze postępowania w przypadku podejrzenia 
zakażenia SARS – Cov2 wśród pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu, zna jej treść i jest ona dla niego zrozumiała.  
 
Obecność na wszystkich zajęciach (wykładach i ćwiczeniach) jest obowiązkowa.  
Nieobecność na zajęciach (z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 § 13 Regulaminu Studiów UMW obowiązującym 
od roku akademickiego 2021/2022) wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnej poprzez 
dostarczenie oryginału dokumentu do osoby prowadzącej zajęcia lub sekretariatu Katedry i odrobienia 
w uzgodnieniu z asystentem prowadzącym.  
W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od studentów lub niemożności uczestniczenia 
studenta w zajęciach z powodów epidemiologicznych, zajęcia będą przeprowadzone w innym terminie 
uzgodnionym z asystentem prowadzącym.               
 
Ćwiczenia  
Student jest zobowiązany przystępować do zajęć przygotowany z całości wcześniej przerobionego 
materiału oraz z materiału obowiązującego na bieżące ćwiczenie. Materiały pomocnicze do ćwiczeń są 
udostępniane studentom przez prowadzących za pośrednictwem uczelnianej chmury 
(www.owncloud.umed.wroc.pl).  
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na ostatnim ćwiczeniu. Kolokwium odbywa się w formie odpowiedzi 
ustnej lub pisemnej. Student ma prawo do jednokrotnej poprawy niezaliczonego kolokwium po 
uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia. W przypadku niezaliczenia kolokwium poprawkowego 
obowiązuje postepowanie opisane w §34 Regulaminu Studiów UMW obowiązującym od roku 
akademickiego 2021/2022.  
 
Wykłady  
Wykłady odbywają się w formie zdalnej.  
 
Obowiązujący podręcznik:  
1. Silverthorn D.U., Fizjologia człowieka: zintegrowane podejście. PZWL, 2018. 
 
Literatura uzupełniająca:  
1. Traczyk W.Z.: Fizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016. 
 
Warunki zaliczenia końcowego  
- obecność na wszystkich zajęciach  
- zaliczenie kolokwium końcowego na ocenę co najmniej dostateczną  
W przypadkach losowych o sposobie zaliczenia decyduje adiunkt dydaktyczny w porozumieniu z 
kierownikiem Katedry.  
 
 
 
 



Egzamin  
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie semestru.  
Forma egzaminu jest ustna bądź pisemna.  
Zakres materiału obowiązującego do egzaminu obejmuje treść wykładów i ćwiczeń Zakładu Fizjologii. 
Dopuszcza się możliwość zdawania egzaminu w przedterminie (na prawach pierwszego terminu), pod 
warunkiem wcześniejszego uzyskania przez studenta zaliczenia końcowego oraz zgody koordynatora. 
Termin egzaminu ustala się w porozumieniu ze starostą roku i podaje do wiadomości najpóźniej na 2 
tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. 
W przypadku niezgłoszenia się na egzamin w wyznaczonym terminie, obowiązuje procedura opisana 
w § 40 Regulaminu Studiów UMW obowiązującym od roku akademickiego 2021/2022. 
 
Egzamin ustny 
1. W przypadku uzyskania dwóch ocen pozytywnych: 
bardzo dobra (5,0) - uzyskanie średniej z ocen z dwóch pytań 4,75 - 5,0 
ponad dobra (4,5) - uzyskanie średniej z ocen z dwóch pytań  4,25 - 4,50 
dobra (4,0) - uzyskanie średniej z ocen z dwóch pytań 3,75 - 4,0  
dość dobra (3,5) - uzyskanie średniej z ocen z dwóch pytań 3,25 - 3,50 
dostateczna (3,0) - uzyskanie średniej z ocen z dwóch pytań 3,00    
2. W przypadku uzyskania jednej oceny pozytywnej i jednej oceny niedostatecznej: 
dostateczna (3) – uzyskanie pozytywnej oceny (3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0) na trzecie pytanie. 
 
Egzamin pisemny 
Bardzo dobra (5,0) - uzyskanie średniej z ocen za każde pytanie egzaminacyjne 4,76 - 5,00 
Ponad dobra (4,5) - uzyskanie średniej z ocen za każde pytanie egzaminacyjne  4,26 - 4,75 
Dobra (4,0) - uzyskanie średniej z ocen za każde pytanie egzaminacyjne  3,76 - 4,25 
Dość dobra (3,5) - uzyskanie średniej z ocen za każde pytanie egzaminacyjne  3,26 - 3,75 
Dostateczna (3,0) - uzyskanie średniej z ocen za każde pytanie egzaminacyjne  3,00 - 3,25 
 
Informacje dotyczące organizacji zajęć, godzin konsultacji oraz regulamin i obowiązujący zakres 
materiału są dostępne na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Katedry i Zakładu Fizjologii.  
Uwaga: Wszystkie udostępniane w chmurze materiały dydaktyczne (wykłady, instrukcje do ćwiczeń, 
prezentacje) podlegają prawom autorskim i są udostępniane tylko do użytku studentów UMed we 
Wrocławiu. Zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie.  
 
Regulamin obowiązuje od 1.10.2021 


