REGULAMIN ZAJĘĆ
W KATEDRZE I ZAKŁADZIE
FIZJOLOGII CZŁOWIEKA
DLA STUDENTÓW I ROKU
KIERUNKU KOSMETOLOGIA

1. W czasie ćwiczeń, seminariów i zaliczeń obowiązuje noszenie ochronnych białych
fartuchów, obuwia zamiennego, jak również zakaz korzystania z telefonów
komórkowych, komputerów oraz urządzeń służących do rejestracji dźwięku i obrazu
bez zgody prowadzącego.
2. Na terenie Zakładu Fizjologii student zobowiązany jest do noszenia identyfikatora
zawierającego imię, nazwisko i kierunek studiów.
3. Student zobowiązany jest przygotowywać się do części teoretycznej zajęć oraz
zaliczyć wszystkie przewidziane w planie zajęcia w danym semestrze.
4. Zaliczenia odbywają się w terminach wyznaczonych planem ramowym. Poprawa
zaliczenia możliwa jest w kolejnym tygodniu po wyznaczonym terminie, a ewentualne
trzecie podejście w ostatnim tygodniu danego semestru.
5. Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Zaliczenie wykładów odbywa się łącznie z
zaliczeniem ćwiczeń.
6. W przypadkach nieobecności na zajęciach należy za zgodą asystenta odrobić je w tym
samym tygodniu z inną grupą lub zaliczyć pisemnie na najbliższych ćwiczeniach.
7. Więcej niż jedna nieobecność nieusprawiedliwiona lub brak minimum dostatecznych
ocen z zaliczeń w semestrze uniemożliwiają uzyskanie w indeksie wpisu zaliczającego
semestr.
8. Szczegółowy plan zajęć podawany jest do wiadomości na tablicy ogłoszeniowej
wywieszonej przed Katedrą i Zakładem Fizjologii Człowieka, ponadto jest
udostępniany na stronie internetowej Uczelni (www.umlub.pl – zakładka przedmioty)
na początku danego semestru.
9. W sesji letniej przewidziany jest ustny egzamin końcowy z fizjologii człowieka.

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie semestru i jednocześnie dopuszczenie do egzaminu końcowego student otrzymuje
po uzyskaniu pozytywnych ocen (przynajmniej ocena dostateczna) ze wszystkich zadań
przewidzianych

harmonogramem

(zaliczenie,

prezentacja/referat,

obserwacja

przez

opiekuna). Studenci ze średnią oceną przynajmniej dobrą mają możliwość zdawania
egzaminu w terminie „zerowym” w formie ustnej.
Rodzaje zaliczeń:
Zaliczenie ustne


Student odpowiada na 3 otwarte pytania, wybrane przez asystenta spośród podanych z
odpowiednim wyprzedzeniem (początek semestru) zagadnień zaliczeniowych



Asystent przeprowadzający zaliczenie pyta jednocześnie 3 studentów. Studenci nie
odpowiadający w danej chwili mają czas na przygotowanie odpowiedzi



Student może otrzymać pytania dodatkowe w zakresie 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.

Test


Zaliczenie testowe przeprowadzane jest w formie testu wielokrotnego wyboru z jedną
prawidłową odpowiedzią



Test opracowywany w 2 wersjach składa się z 30-50 pytań



Czas odpowiedzi na pytanie wynosi 1 minutę



Student uzyskuje ocenę pozytywną, jeśli odpowie prawidłowo na 51% pytań.



Skala ocen: 51-59% -dostateczny, 60-69% - dość dobry, 70-79% - dobry, 80-89% ponad dobry, 90-100% - bardzo dobry

Zaliczenie pisemne


Student otrzymuje 5 otwartych pytań spośród podanych z odpowiednim
wyprzedzeniem (początek semestru) zagadnień zaliczeniowych



Czas trwania zaliczenia wynosi 60 minut



Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali 0-1pkt



Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli uzyska minimum 2.75 pkt. Skala ocen:
2.75-3 pkt -dostateczny, 3.25-3.5 pkt - dość dobry, 3.75-4.0 pkt - dobry, 4.25-4.5 pkt ponad dobry, 4.75-5.0 pkt - bardzo dobry

Prezentacja/referat
W zadaniu ocenie podlegają następujące elementy:
1. Zawartość merytoryczna i poprawność prezentacji/referatu (podane źródła,
bibliografia)
2. Sposób prezentacji (wygłaszanie, czytanie)
3. Zastosowane elementy graficzne
4. Umiejętność odpowiedzi na dodatkowe pytania
Prezentacja jest oceniana w skali od 0 do 5 pkt
Student uzyskuje zaliczenie, jeśli otrzyma co najmniej 2.75 pkt. Skala ocen: 2.75-3 pkt dostateczny, 3.25-3.5 pkt - dość dobry, 3.75-4.0 pkt - dobry, 4.25-4.5 pkt - ponad dobry, 4.755.0 pkt - bardzo dobry .
Obserwacja przez opiekuna
Ocenie podlegają:
1. Przygotowanie do zajęć
2. Udział w dyskusji i umiejętność wnioskowania
3. Zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń praktycznych
4. Umiejętność samodzielnej pracy
5. Umiejętność pracy w grupie
6. Kultura osobista
Za każde z wymienionych działań student może uzyskać od 1-3 pkt.
Skala punktowa:
1 pkt – student realizuje w stopniu niedostatecznym
2 pkt – student realizuje w stopniu zadowalającym
3 pkt – student realizuje w stopniu celującym

Student uzyskuje zaliczenie, jeśli otrzyma co najmniej 9 pkt. Skala ocen: 9-10 pkt – ocena
dostateczna, 11-12 pkt – ocena dość dobra, 13-14 pkt – ocena dobra, 15-16 pkt – ocena
ponad dobra, 17-18 pkt – ocena bardzo dobra.

Egzamin końcowy:
Egzamin ustny:


Student zdaje egzamin ustny przed komisją składającą się z 2 osób, asystentów
Zakładu Fizjologii Człowieka



Egzamin polega na ustnej odpowiedzi studenta na 3 pytania, które losuje z
przygotowanych zestawów egzaminacyjnych.



Student ma 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi



W trakcie egzaminu student może otrzymać pytania dodatkowe w zakresie
wylosowanych zagadnień



Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli odpowie na każde pytanie w stopniu nie
mniej niż dostatecznym (ocena 3)



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.

Końcowa ocena z przedmiotu jest średnią obliczaną wg następującego algorytmu:
(ocena z egzaminu końcowego × 0,7) + (ocena z prezentacji/referatu × 0,2) + (ocena z
obserwacji studenta przez opiekuna × 0,1)
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