REGULAMIN
ZALICZENIA PRZEDMIOTU FIZJOLOGIA
ROK AKADEMICKI 2020/2021
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM
KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO studia stacjonarne pierwszego stopnia
1. Za aktywność na ćwiczeniach (odpowiedzi, kartkówki, testy, referaty), realizowanych zarówno w
formie zdalnej, jak i stacjonarnej, student otrzymuje punkty od 0 do 2,0.
2. W ciągu roku akademickiego przeprowadzonych będzie pięć kolokwiów w formie testowej. Test
będzie zawierał 20 pytań, punktowanych po 0/1,0 pkt za każdą nieprawidłową/prawidłową
odpowiedź. Maksymalna liczba punktów za kolokwium wynosi 20 pkt. Czas przeznaczony na test
wynosi 15 minut.
3. Student dopuszczony zostanie do I terminu egzaminu z fizjologii pod następującymi warunkami:
•
•
•
•

frekwencja: obowiązkowa obecność na ćwiczeniach, dopuszczalne są trzy nieobecności w ciągu
roku akademickiego bez podania przyczyny;
kolokwium: zaliczenie 3 kolokwiów w ciągu roku akademickiego na co najmniej 12 pkt;
otrzymanie
w
ciągu
roku
akademickiego
co
najmniej
55
pkt.
(łącznie
z kolokwiów, ćwiczeń i referatu);
zaliczenie pracy samokształceniowej

4. Pracę samokształceniową stanowi opracowanie referatu. Student w ciągu roku akademickiego jest
zobowiązany do przygotowania jednego referatu o tematyce uprzednio podanej przez Prowadzącego
zajęcia.
5. Egzamin końcowy po zakończeniu kursu z fizjologii przeprowadzony zostanie w formie testowej.
Ocenę końcową z przedmiotu stanowi wynik egzaminu. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie
minimum 60% maksymalnej liczby punktów. Skala ocen: < 60% - niedostateczny (2,0); 60 - 66% dostateczny (3,0); 66,5 – 75% - dostateczny plus (3,5); 75,5 – 84% - dobry (4,0); 84,5 – 93% - dobry
plus (4,5); 93,5 – 100% - bardzo dobry (5,0). Warunki i zasady przeprowadzania egzaminu są
analogiczne do tych, obowiązujących w trakcie kolokwiów ( z wyjątkiem liczby pytań).
6. Student jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach zdalnych (podłączona i sprawna
kamera, mikrofon). Zabrania się nagrywania, kopiowania oraz rozpowszechniania materiałów
audiowizualnych prezentowanych studentom w trakcie wykładów i ćwiczeń, a także materiałów
weryfikujących wiedzę (kolokwia, egzaminy).*

* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2019.0.1231 t.j.
* Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.

