
UWAGA STUDENCI I ROKU BIOLOGII  
Zajęcia z anatomii funkcjonalnej człowieka odbywają się w poniedziałki, wtorki 
i środy, w systemie blokowym (jeden układ anatomiczny w jednym tygodniu). 
Przewidujemy w trakcie zajęć 3 sprawdziany zaliczeniowe testowe, wspólne dla 
całego roku, odbywające się we wtorki. 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: 

 
Terminy i regulamin zajęć z „Anatomii funkcjonalnej człowieka” 

 

termin  układ osoba prowadząca  

17 II – 19 II wprowadzenie do anatomii zespół 

24 II - 26 II kostny, część I dr Irena Majkutewicz 

2 III - 4 III kostny, część II  dr Dorota Myślińska 

9 III – 11 III mięśniowy dr Wojciech Glac 

17 III (wtorek, 
godz. 18.15) 

Sprawdzian I  

23 III – 25 III krążenie  
dr hab. Jolanta Orzeł-
Gryglewska 

24.III (wtorek, 
godz. 18.15) 

Poprawa sprawdzianu I  

30 III –  1 IV nerwowy  dr Beata Grembecka 

6 IV - 8 IV oddechowy mgr Ewelina Kurowska 

21 IV (wtorek, 
godz. 18.15) 

Sprawdzian II  

27 IV – 29 IV  pokarmowy dr Witold Żakowski 

28 IV (wtorek, 
godz. 18.15) 

Poprawa sprawdzianu II  

4 V – 6 V wydalniczy i rozrodczy dr Grażyna Jerzemowska 

11 V - 13 V hormonalny dr Ziemowit Ciepielewski  

19 V 
(wtorek, godz. 

18.15) 
Sprawdzian III  

26 V 
(wtorek, godz. 

18.15) 
Poprawa sprawdzianu III  

 

Zwracamy uwagę, że poprawy I oraz II sprawdzianu wypadają w 
tygodniach ćwiczeniowych.  
 
Do otrzymania zaliczenia niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich 
układów oraz obecność na wszystkich zajęciach i sprawdzianach zaliczeniowych, również 
poprawkowych (jeśli nie uzyskało się zaliczenia w 1. terminie i zostanie wyznaczony wspólny 
dodatkowy termin zaliczenia). Przypominamy studentom, że udział w ćwiczeniach oraz 
sprawdzianach jest obligatoryjny, ewentualne zwolnienie lekarskie z zajęć należy w ciągu 
tygodnia od zakończenia choroby dostarczyć do osoby odpowiedzialnej za anatomię – prof. 
Edyty Jurkowlaniec. Opuszczenie więcej niż dwóch zajęć (wliczając w to kolokwia i 
poprawki) niezależnie od przedstawionego zwolnienia jest równoznaczne z brakiem 



zaliczenia przedmiotu. Zaliczenia należy uzyskać do końca semestru (5 czerwca 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 obecność na sprawdzianie (lub poprawce) jest 
niemożliwa, można uzyskać zaliczenie u poszczególnych asystentów prowadzących zajęcia 
w tygodniu poprzedzającym sprawdzian, po uprzednim uzgodnieniu terminu. 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). Nie ma możliwości poprawiania uzyskanych w 
pierwszym terminie ocen (zarówno dobrych, jak i dostatecznych), poprawia się tylko 
oceny niedostateczne. 
 
Koordynacją zajęć z „Anatomii funkcjonalnej człowieka” (terminy, wpisy do protokółów) 
zajmuje się prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec, Kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt i 
Człowieka. 
 

Prosimy o regularne sprawdzanie strony internetowej Katedry 

(www.kfz.biology.ug.edu.pl), ze względu na zamieszczane tam materiały, ogłoszenia 

lub wymagania asystentów odnoszące się do poszczególnych zajęć. 

 


