
UWAGA STUDENCI I ROKU BIOLOGII MEDYCZNEJ 

Zajęcia z anatomii funkcjonalnej człowieka odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i 

piątki, w systemie blokowym (jeden układ anatomiczny w jednym tygodniu) w systemie stacjonarnym. 

Przewidujemy w trakcie zajęć 3 sprawdziany zaliczeniowe testowe zdalne, wspólne dla całego roku, 

odbywające się we czwartki. Zaplanowaliśmy również terminy poprawy sprawdzianów, mogą okazać 

się niepotrzebne, jeśli już w pierwszym terminie uzyska zaliczenie większość zdających. Planowany 

rozkład tematów i sprawdzianów przedstawia się następująco: 

termin układ Prowadzący  

5-9 X Zajęcia wprowadzające  zespół 

12-16 X Kości cz. 1 I.Majkutewicz, J. Ruciński, K. Ptaszek 

19 -23 X Kości cz. 2 J. Ruciński, J. Dunacka 

26 – 30 X Mięśnie J. Dunacka, G. Świątek 

5 XI (czw) 
19:30  

Sprawdzian I online   

9 - 13 XI Układ krążenia E. Kurowska, A. Piwka 

16 – 20 XI Układ nerwowy B. Grembecka, W. Żakowski 

19 XI (czw) 

19:30  

Poprawa sprawdzianu I  

23 – 27 XI Układ oddechowy E. Leszkowicz, E. Kurowska 

3 XII (czw) 

17:30  

Sprawdzian II online   

7 XII - 11 XII  Układ pokarmowy E. Leszkowicz, J. Ruciński 

14 – 18 XII Układy wydalniczy i rozrodczy G. Jerzemowska, K.Plucińska, K. Ptaszek 

17 XII (czw) 

17:30 

Poprawa sprawdzianu II  

4 I -8 I Układ hormonalny A. Piwka, G. Świątek 

14 I (czw) 

17:30  

Sprawdzian III online  

21 I (czw) 

17:30  

Poprawa sprawdzianu III  

W tabeli wytłuszczono nazwiska prowadzących odpowiedzialnych za pytania testowe danego układu  

i ocenianie. 

Do otrzymania zaliczenia niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich układów 

oraz obecność na wszystkich zajęciach i sprawdzianach zaliczeniowych (również poprawkowych 

dla osób, które nie otrzymały oceny pozytywnej w pierwszym terminie sprawdzianu). 

Przypominamy studentom, że udział w ćwiczeniach oraz sprawdzianach jest obligatoryjny. 

Opuszczenie więcej niż dwóch zajęć (wliczając w to sprawdziany) jest równoznaczne z brakiem 

zaliczenia przedmiotu. Zaliczenia należy uzyskać do końca semestru (29 I praktycznie kończy się 

semestr). 

Na ćwiczeniach sprawdzana jest lista obecności – prosimy studentów o pilnowanie wpisu, gdyż 

jest to jedyny dowód obecności na zajęciach. 

Jeżeli z ważnych względów życiowych udział w sprawdzianie jest niemożliwy, można uzyskać 

zaliczenie u prowadzących odpowiedzialnych za dane układy w dniach poprzedzających sprawdzian po 

uprzednim mailowym uzgodnieniu terminu z prowadzącymi. Nie jest to tzw. termin zerowy, tylko 

udogodnienie dla osób zajętych w dniu sprawdzianu, nie przewidujemy więc możliwości 

wcześniejszego zaliczenia np. 1 układu i uczestnictwa w sprawdzianie w celu zaliczenia drugiego). W 

tygodniach, w których są sprawdziany w I terminie (czyli 2 - 6 XI, 30 XI - 4 XII, 11 - 15 I)  nie ma zajęć 

z anatomii, jest to czas na indywidualne konsultacje (w razie potrzeby) i zaliczanie sprawdzianów przez 

osoby, które nie mogą uczestniczyć w sprawdzianach zdalnych.  



Nie ma możliwości poprawiania uzyskanych w pierwszym terminie ocen dobrych i 

dostatecznych, poprawia się tylko oceny niedostateczne. 

Prosimy o regularne sprawdzanie strony internetowej Katedry https://kfz.biology.ug.edu.pl/  ze 

względu na zamieszczane tam materiały, ogłoszenia lub wymagania asystentów odnoszące się do 

poszczególnych zajęć. Koordynacją zajęć z Anatomii funkcjonalnej człowieka (terminy, ocena 

końcowa i protokoły) zajmuje się dr Irena Majkutewicz. 
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