Grupa ……
REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA
NA ROK AKADEMICKIM 2017/2018
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM
KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO studia stacjonarne Io
1. Na ćwiczeniach (odpowiedzi, kartkówki, aktywność, praca samokształceniowa), Student
otrzymuje punkty w skali od 0 do 2.
2. W ciągu roku akademickiego przeprowadzonych będzie 5 kolokwiów w formie pisemnej, każde
po 10 pytań. Każde pytanie jest punktowane od 0 do 2 pkt., dlatego maksymalna liczba punktów
za kolokwium wynosi 20.
3. Student dopuszczony jest do I terminu egzaminu z fizjologii człowieka pod następującymi
warunkami, dotyczy całego roku akademickiego:
a) 0 pkt.: dopuszczalne jest otrzymanie na ćwiczeniach 3 ocen „zer” (0 pkt.).
b) Frekwencja: obowiązkowa obecność na zajęciach (wykłady i ćwiczenia), dopuszczalne są
3 nieobecności w ciągu roku akademickiego, czwarta oznacza brak zaliczenia z
przedmiotu Fizjologia.
c) Kolokwium: zaliczenie minimum 3 kolokwiów w ciągu roku akademickiego na co
najmniej 12 pkt.
d) Praca samokształceniowa: referat zaliczony na minimum 1,0 pkt.
e) Punkty: otrzymanie co najmniej 55 pkt. (łącznie z kolokwiów i ćwiczeń).
4. Student w przebiegu roku akademickiego zobowiązany jest do zaliczenia na ćwiczeniach pracy
samokształceniowej, pod następującymi warunkami:
a) Forma: referat o tematyce uprzednio uzgodnionej z prowadzącym ćwiczenia asystentem.
b) Poziom merytoryczny:
 przygotowanie: zaprezentowanie referatu zgodnie z obowiązującymi powszechnie
zasadami prawidłowej konstrukcji prezentacji, w oparciu o, np.: ryciny, schematy,
wykresy, zdjęcia, hasła, czy inne; nie dopuszcza się prezentacji w formie litego
tekstu;
 zaprezentowanie: wygłoszenie referatu, a nie odczytanie treści, w czasie nie
przekraczającym 10 min.; uwzględniając umiejętność przekazywania wiedzy,
odpowiedzi na pytania asystentów/studentów oraz kreatywność;
 źródła wiedzy: przedstawienie wykorzystanego piśmiennictwa.
c) Narzędzia: tablica + kreda; komputer + rzutnik multimedialny (Power Point 2007); rzutnik
folii, flipchart, pomoce przygotowane przez Studenta (np. plansze, wydruk materiałów i
inne).
d) Archiwizacja: plik (Nazwisko_Imię_Hasło identyfikujące dział tematyczny fizjologii),
zapisany w folderze kierunek/grupa do której przypisany jest Student lub forma pisemna
złożona u asystenta prowadzącego ćwiczenia.
5. Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu 10% studentów z całego roku, którzy uzyskają
najwyższą punktację z przedmiotu (łącznie z kolokwiów i ćwiczeń), wykażą się wysoką
aktywnością podczas całych zajęć oraz zaliczą wszystkie 5 kolokwiów.
6. Egzamin końcowy, przeprowadzony po zakończeniu kursu z fizjologii człowieka, składa się z 20
pytań opisowych, ocenianych wg obowiązujących kryteriów (skala 0-2 pkt/pytanie, zaliczenie na
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poziomie minimum 60 % dobrych odpowiedzi); trwa 120 minut. Ocena końcowa z przedmiotu
jest określana w oparciu o rozkład Gaussa, wykreślany corocznie na podstawie wyników
egzaminu.
7. Termin egzaminu zgodny z terminarzem ustalonym przez Rektora UJ.

Data:

Zapoznałam/em się z regulaminem i akceptuję jego warunki:
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