
Regulamin zajęć z Neurofizjologii 

 

 

1. Wykłady i ćwiczenia z Neurofizjologii odbywają się według harmonogramu podanego  

na stronie https://www.biol.umk.pl/zaklad-fizjologii-zwierzat/dydaktyka/ 

 

2. Wszystkie nieobecności powinny być usprawiedliwione na następnych zajęciach (wykład lub 

ćwiczenia), na których student jest obecny. Studenci, którzy na skutek choroby lub innych 

przyczyn byli nieobecni na ćwiczeniach ze swoją grupą, powinni odrobić je z inną (nawet na 

innym kierunku studiów z tym samym programem), o ile prowadzący wyrazi na to zgodę.  

 

3. Dopuszczalna jest jedynie usprawiedliwiona (zwolnienie lekarskie) 1 nieobecność  na wykładzie 

i 2 na ćwiczeniach. W wyjątkowej sytuacji w przypadku maksymalnie 3 nieobecności na 

ćwiczeniach student ma możliwość ich zaliczenia w postaci uzyskania pozytywnej oceny  

z pisemnego kolokwium z praktycznej części całego programu ćwiczeń. 

 

4.  Studenci mają obowiązek znać zakres materiału wskazany na dane zajęcia.  Zajęcia mogą się 

rozpoczynać (decyzja prowadzącego) od pisemnego sprawdzenia przygotowania do zajęć 

(niezapowiedziana kartkówka).  

 

5.  Podstawą zaliczenia wykładu jest obecność i pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego. 

 

6. Na końcową ocenę z ćwiczeń składają się: średnia z ocen uzyskanych w trakcie ćwiczeń  

(wejściówki, aktywność i karty pracy) oraz oceny z pisemnych kolokwiów (terminy podane są  

w planie ćwiczeń i nie podlegają zmianom). Ocena niedostateczna z pierwszego podejścia do 

kolokwium również wliczana jest do średniej końcowej.  

6a.  Zakres wiadomości obowiązujący na kolokwium to: zakres materiału podany przez 

prowadzącego (źródło: treści wykładu dotyczące zagadnienia realizowanego na ćwiczeniach; 

wiadomości przekazywane i omawiane podczas zajęć, rozdziały z podręcznika).   

6b.   Forma kolokwium jest zróżnicowana: od pytań testowych po opisowe. Aby kolokwium 

zostało zaliczone należy uzyskać minimum 50% punktów.  

6c.  Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy oceny niedostatecznej z kolokwium (lub 

podniesienia oceny) w terminie do 2 tygodni od jego oddania.  

 

7.  Wykłady i ćwiczenia zostają zaliczone przy średniej ocen powyżej 2,7. Ocena końcowa 

wystawiana jest według skali: 2,70-3,39 – dostateczny; 3,40-3,69 – dostateczny plus; 3,70-4,19 – 

dobry; 4,20-4,69 – dobry plus; 4,70-5,0 – bardzo dobry.   


