
1 

 

REGULAMIN 

obowiązujący studentów II roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego na zajęciach z 

fizjologii w roku akademickim 2016/2017 
 

1. Zajęcia z fizjologii przeprowadzane są w III semestrze studiów, mają formę wykładów, 

seminariów i ćwiczeń. Wszystkie zajęcia są obowiązkowe, a znajomość ich treści 

wymagana będzie podczas zaliczeń i egzaminów.  

2. Student przychodzi na zajęcia tylko ze swoją grupą dziekańską. Nie ma możliwości 

przenoszenia się do innych grup dziekańskich na poszczególne zajęcia. W przypadku, gdy 

student uczy się jednocześnie na dwóch kierunkach, może zostać przeniesiony na cały 

semestr do innej grupy dziekańskiej. W takiej sytuacji należy przedstawić stosowne 

zaświadczenie.   

3. Seminaria i ćwiczenia prowadzone są w salach w budynku przy ul. Mazowieckiej 6/8 oraz 

w salach komputerowych i salach Uczelnianych Laboratoriów w budynku Centrum 

Dydaktycznego przy ul. Pomorskiej 251 zgodnie z załączonym grafikiem, a wykłady 

odbywają się w budynku  CD przy ul. Pomorskiej 251 s. 01.11.     

4. Seminaria i ćwiczenia odbywają się punktualnie i  zaprogramowane są w cyklach 

obejmujących kolejne cztery działy fizjologii. 

5. Zajęcia rozpoczyna cykl seminariów na których omawiane są tematy wyszczególnione w  

załączonym programie. Studenci przygotowani teoretycznie do dyskusji i biorący czynny 

udział w zajęciach seminaryjnych otrzymują pozytywne oceny (5 bdb. – 3 dst.).   

6. W ramach zajęć seminaryjnych studenci odbywają 4 spotkania po 3 godziny, razem 12 

godzin. Seminaria odbywają się w grupach łączonych. Seminarium opuszczone należy 

zaliczyć ustną odpowiedzią w terminie ustalonym z asystentem prowadzącym te zajęcia. 

7. Następnie studenci odbywają ćwiczenia w czterech pracowniach w systemie rotacyjnym 3 

razy po 4 godziny lekcyjne w każdej pracowni, razem 48 godzin. Ćwiczenia odbywają się 

w pojedynczych grupach dziekańskich. Z zakresu tematycznego każdego bloku 

ćwiczeniowego student powinien uzyskać co najmniej jedną ocenę z odpowiedzi ustnej.  

8. Na czas ćwiczeń studenci pozostawiają ubranie wierzchnie i obuwie wyjściowe w szatni 

albo w szafkach odzieżowych. Klucze od szafek wydawane są w portierni, po zostawieniu 

legitymacji studenckiej. Po zakończeniu zajęć klucze należy oddać i odebrać legitymację. 

Każda szafka przeznaczona jest na odzież dla jednego studenta. 

9. Na ćwiczeniach obowiązują białe fartuchy. W czasie wykonywania ćwiczeń obowiązują 

studentów ogólne zasady porządku i higieny oraz dyscypliny pracy zgodne z wymogami 

B.H.P. Szczególne zasady ostrożności obowiązują na ćwiczeniach z fizjologii krwi. Każdy 

student powinien przynieść na zajęcia w tej pracowni własne rękawiczki gumowe 

jednorazowego użytku. Na zajęcia odbywające się w pracowni komputerowej należy 

przynieść słuchawki. 

10. Na każdych ćwiczeniach starosta grupy wyznacza dwóch dyżurnych, którzy dbają o 

porządek na sali  w trakcie zajęć i są odpowiedzialni za stan techniczny sprzętu 

udostępnianego studentom na czas ćwiczeń. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia 

narzędzi czy sprzętu podczas zajęć studenci są zobowiązani je odkupić lub dostarczyć 

zamienne przedmioty. Po zakończeniu ćwiczeń dyżurni grupy zdają uporządkowaną 

pracownię dyżurnemu opiekunowi sal dydaktycznych lub nauczycielowi akademickiemu. 

11. Studenci  przychodzą na ćwiczenia z wydrukowanym „Skryptem do ćwiczeń z fizjologii 

dla studentów II roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego” pod red. M. Pawelskiej-

Zubrzyckiej, wyd. 2015 r., który spełnia jednocześnie funkcję zeszytu ćwiczeniowego. 

Warunkiem zaliczenia poszczególnych tematów ćwiczeniowych przez  prowadzącego 

zajęcia jest teoretyczne przygotowanie w zakresie wskazanego materiału, czynny udział w 
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zajęciach, prawidłowe wykonanie, opisanie i zinterpretowanie zadań oraz udzielenie 

odpowiedzi na wskazane pytania umieszczone przy każdym ćwiczeniu w skrypcie.  

    Skrypt dostępny jest na stronie http://stomatologia.umed.lodz.pl 

12. Każdy student ma założoną kartę ćwiczeniową, w której odnotowuje się zaliczenie 

poszczególnych tematów i wpisuje oceny uzyskane z kolokwiów i z odpowiedzi ustnych.  

     Po zakończeniu zajęć w danej pracowni, zaległe ćwiczenia nie będą zaliczane. 

13. Stopień opanowania wiadomości przez studenta z danego działu fizjologii oceniany jest w 

obowiązującej sześciopunktowej skali ocen: 2  niedostateczny;  3 dostateczny;  3.5 dość 

dobry;  4 dobry;  4.5 ponad dobry;  5 bardzo dobry. 

14. Każdy blok ćwiczeniowy kończy się kolokwium pisemnym w formie 10  krótkich pytań 

otwartych. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium zaliczającym dany dział jest 

równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Odpowiedzi są oceniane w skali  

     0;  2.5;  5  punktów. 

     0 – 26       2.0 (ndst )             27 - 32           3.0 (dost)             33 - 38          3.5 (ddb) 

     39 – 43     4.0  (db)               44 – 47           4.5 (pdb)              48 – 50         5.0 (bdb) 

15. Nie przewiduje się odrabiania ćwiczeń i poprawiania wyników z kolokwiów. Wyjątkowe 

przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie. Podstawą usprawiedliwienia 

nieobecności na zajęciach może być tylko zwolnienie lekarskie lub inny dokument 

urzędowy okazany asystentowi prowadzącemu zajęcia na pierwszych zajęciach  po 

ustaniu przyczyny nieobecności. Niespełnienie tego warunku jest równoczesne z brakiem 

usprawiedliwienia. W ciągu semestru nie można z przyczyn nieusprawiedliwionych 

opuścić żadnego seminarium. 

16.Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do I terminu egzaminu jest: 

      * obecność na wszystkich seminariach 

      * zaliczenie wszystkich tematów ćwiczeniowych   

      * uzyskanie średniej oceny, co najmniej 3 (dost) (powyżej 2.75) z odpowiedzi ustnych      

        oraz wszystkich kolokwiów.  

Ocena do zaliczenia semestru będzie wyliczona wg. wzoru:  

 

      średnia ocen z odpowiedzi ustnych + średnia ocen z 4 kolokwiów  x 1/2 

 

 

Niespełnienie powyższych kryteriów skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej w I-

szym terminie egzaminu, ale umożliwia przystąpienie do egzaminu w II-gim terminie. 

 

Egzamin: 

 

I-szy  termin egzamin pisemny testowy - 80 pytań testowych wielokrotnego wyboru. 

Pytania testowe są formułowane w oparciu o wiedzę podręcznikową oraz treści przekazywane 

na wykładach, seminariach i ćwiczeniach.  Próg zaliczenia egzaminu końcowego wynosi 

60% punktacji maksymalnej. W przypadku nieobecności na egzaminie spowodowanej 

przyczynami zdrowotnymi, Student zobowiązany jest dostarczyć zwolnienie lekarskie w 

ciągu trzech dni roboczych od dnia wyznaczonego egzaminu.  

II i III termin egzamin pisemny - 10 pytań opisowych z tego samego zakresu materiału 

odbywa się w sesji poprawkowej. 

Podstawą przystąpienia do egzaminu w terminie „O” przed sesją egzaminacyjną jest: 

* najwyższa średnia na roku (powyżej 4.6) - dopuszcza się maksymalnie 10 osób   

* obecność i czynny udział na wszystkich seminariach w pierwszym terminie 

* brak nieusprawiedliwionych nieobecności. 
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Jeżeli wynik tego egzaminu nie będzie zadawalający, student może ponownie przystąpić do 

egzaminu w czasie sesji. 

Podczas zaliczeń i egzaminów nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń elektronicznych 

nagrywających i/ lub odtwarzających dźwięk i/lub obraz, umożliwiających porozumiewanie 

się z innymi osobami na odległość. Zachowanie uzasadniające podejrzenie posiadania przez 

studenta w/w urządzeń  będzie skutkowało wyproszeniem z sali i wystawieniem oceny 

niedostatecznej oraz poniesieniem odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

 

Podręcznik podstawowy: 

Fizjologia człowieka. S. Konturek.  Elselvier Urban & Partner, wyd.II, 2013. 

 

Podręczniki uzupełniające: 

Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Red. W.Z.Traczyk i  

A. Trzebski. PZWL, 2001. 

Fizjologia człowieka w zarysie. Red W.Z. Traczyk, PZWL, wyd VII, 2001.   

Fizjologia. W.F.Ganong PZWL  

 

Sprawy związane z organizacją ćwiczeń z fizjologii proszę kierować do dr Emilii 

Zgórzyńskiej, ul. Mazowiecka 6/8, p. 31.  E-mail: emilia.zgórzyńska@umed.lodz.pl 

 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie kierunku jest dr hab.n.med. Maria Zubrzycka. 

Przyjmuje w sprawach studenckich i udziela konsultacji w każdy czwartek w godzinach     

od 10-15; ul. Mazowiecka 6/8, p.29 lub p.15. 
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