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kierunek studiów

WNoZ

rok studiów

I r. Io oraz II r. IIo

nazwa przedmiotu/przedmiotów

Anatomia, Antropologia i antropometria,
Antropomotoryka, Biologia Medyczna, Badania
genetyczne wykorzystywane kosmetologii.

§1
Sposób prowadzenia zajęć
1. Zajęcia prowadzone są w zgodnie z Programem Kształcenia WNoZ PUM w Szczecinie
i harmonogramem ustalonym z Działem Analiz, Planowania i Rozliczania Dydaktyki.
§2
Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć
na skutek nieobecności
1. Dla usprawiedliwienia nieobecności honorowane są tylko zwolnienia, przedstawione w
okresie 14 dni od dnia nieobecności.
a.Jeżeli student nie był obecny na wykładzie powinien zaliczyć opuszczone zajęcia
w formie ustalonej z prowadzącym. Dopuszczona jest jedna nieobecność na
wykładzie bez konieczności jego zaliczenia.

b. Jeżeli student nie był obecny na ćwiczeniu powinien odrobić opuszczone zajęcia,
o ile jest to możliwe, z inną grupą w tym samym tygodniu lub zaliczyć efekty
kształcenia realizowanych na przedmiocie u prowadzącego. Student może
dwukrotnie podejść do zaliczenia. Student jest zobowiązany do zaliczenia
efektów kształcenia realizowanych na przedmiocie przed kolokwium
cząstkowym.
2. W przypadku opuszczenia 3 zajęć (w tym nieusprawiedliwionych i usprawiedliwionych),
o możliwości udziału w dalszych zajęciach decyduje Kierownik Jednostki.
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§3
Warunki i sposoby dopuszczania studentów do zaliczeń i egzaminów
1. W trakcie realizacji efektów kształcenia przewidziane są zapowiedziane przez prowadzącego
testy sprawdzające.
2. Każde kolokwium z Anatomii będzie przeprowadzane w formie testowej (40 pytań testowych
jednokrotnego wyboru), obejmujące efekty kształcenia realizowane na przedmiocie. Łączna
liczba pkt możliwych do uzyskania z 3 kolokwium wynosi 120.
3. Kolokwia końcowe z przedmiotów: Antropologia i antropometria, Antropomotoryka - będą
przeprowadzane w formie testowej (40 pytań testowych jednokrotnego wyboru). Obejmujące
efekty kształcenia realizowane na wykładach i ćwiczeniach.
4. Kolokwium końcowe z przedmiotu Biologia Medyczna dla kierunku Ratownictwo i
Fizjoterapia będzie przeprowadzane w formie testowej (60 pytań testowych jednokrotnego
wyboru). Obejmujące efekty kształcenia realizowane na wykładach i ćwiczeniach. Łączna
liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 60.
5. Każde kolokwium z przedmiotu Biologia Medyczna dla kierunku Dietetyka będzie
przeprowadzane w formie testowej (50 pytań testowych jednokrotnego wyboru), obejmujące
efekty kształcenia realizowane na wykładach (test I), jak i na ćwiczeniach ( test II). Łączna
liczba punktów możliwych do uzyskania z 2 kolokwiów wynosi 100.
6. Każde kolokwium z przedmiotu Biologia Medyczna dla kierunku Kosmetologia będzie
przeprowadzane w formie testowej (50 pytań testowych jednokrotnego wyboru), obejmujące
efekty kształcenia realizowane na wykładach (test I), jak i na ćwiczeniach (test II). Łączna
liczba punktów możliwych do uzyskania z 2 kolokwiów wynosi 100.
7. Każde kolokwium z przedmiotu Badania genetyczne wykorzystywane w kosmetologii dla
kierunku Kosmetologia będzie przeprowadzane w formie testowej (30 pytań testowych
jednokrotnego wyboru), obejmujące efekty kształcenia realizowane na wykładach (test I), jak i
na ćwiczeniach (test II). Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania z 2 kolokwiów
wynosi 60.
8. Zaliczenie końcowe uzyskuje się na podstawie pozytywnej oceny, która jest wystawiana na
podstawie uzyskanej z kolokwiów liczby punktów. Liczba ta nie może być mniejsza niż 51%
wszystkich możliwych do uzyskania punktów.
9. Studenci, którzy z powodów usprawiedliwionych nie przystąpili do danego kolokwium mają
możliwość je zaliczyć w okresie 14 dni. Natomiast osoby, które opuściły kolokwium bez
usprawiedliwienia, otrzymują 0 punktów.
10. W trakcie zajęć można uzyskać dodatkowe punkty za aktywność. W przypadku przedmiotów:
Biologia medyczna, Antropologia i antropometria oraz Antropomotoryka punkty dodatkowe
będą naliczane po ostatnim kolokwium. Uwaga: punkty dodatkowe nie są brane pod uwagę w
przypadku nie uzyskania wymaganej do zaliczenia liczby punktów. Dla przedmiotu Anatomia
punkty dodatkowe będą zliczane po każdym kolokwium cząstkowym.
10.Studenci, którzy nie uzyskają minimalnej liczby punktów niezbędnej do zaliczenia przedmiotu,
mają szansę napisania jednego sprawdzianu poprawkowego (jedna możliwość) obejmującego
realizowane na poszczególnych przedmiotach efekty kształcenia. Dla przedmiotów: Anatomia,
Antropologia i Antropometria, Antropomotoryka - jest to test jednokrotnego wyboru (40
pytań). A z przedmiotu Biologia Medyczna - od 5 do 10 pytań otwartych.
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§4
Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć w
danym roku akademickim*
Specyfika przedmiotu tego nie wymaga.
§5
Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów
1. Zaliczenie końcowe uzyskuje się na podstawie pozytywnej oceny, która jest wystawiana na
podstawie liczby punktów uzyskanych z kolokwiów. Liczba ta nie może być mniejsza niż 51%
wszystkich możliwych do uzyskania punktów.
2. Zaliczenie egzaminu uzyskuje się na podstawie pozytywnej oceny, która jest wystawiana na
podstawie liczby punktów uzyskanych z testu. Liczba ta nie może być mniejsza niż 51%
wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Test składa się z pytań jednokrotnego wyboru
i obejmuje efekty kształcenia realizowane na wykładach i ćwiczeniach.
§6
Warunki zwalniania z niektórych zaliczeń lub egzaminów
1. Z egzaminu z przedmiotu Anatomia i Biologia medyczna mogą być zwolnione osoby, które
uzyskały z wszystkich testów powyżej 80% wszystkich możliwych do uzyskania
punktów.
§7
Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu w tzw. przedterminie, o którym mowa w § 32
ust. 8 regulaminu Studiów.
1. Nie przewiduje się egzaminów w tzw. przedterminie.
§8
Kryteria oceniania
1. Ocena końcowa z Anatomii jest wystawiana na podstawie liczby pkt. uzyskanych z 3
kolokwiów wg punktacji:
120-110 – bardzo dobra (5, 0);
109-98 – ponad dobra (4,5);
97-86 – dobra (4,0);
85-74- dość dobra (3,5);
61-73 – dst. (3,0).
2. Ocena z egzaminu z przedmiotu Anatomia jest wystawiana na podstawie następującej
punktacji:
80-74 – bardzo dobra (5, 0);
73-66 – ponad dobra (4,5);
65-58 – dobra (4,0);
57-50- dość dobra (3,5);
41-49– dst. (3,0).
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3. Ocena końcowa z przedmiotów: Antropologia i antropometria i Antropomotoryka jest
wystawiana na podstawie następującej punktacji:
40-36 – ocena bardzo dobra (5, 0);
35-32– ocena ponad dobra (4,5);
31-28 – ocena dobra (4,0);
27-24- ocena dość dobra (3,5);
21-23 – ocena dostateczna (3,0).
4. Ocena zaliczenia przedmiotu Biologia Medyczna dla kierunku Ratownictwo i Fizjoterapia jest
wystawiana na podstawie następującej punktacji:
60 - 55 – bardzo dobra (5,0);
54 - 49 – ponad dobra (4,5);
48 - 43 – dobra (4,0);
42 - 37 – dość dobra (3,5);
36 - 31 – dostateczna (3,0).
5. Ocena zaliczenia przedmiotu Biologia Medyczna dla kierunku Dietetyka jest wystawiana na
podstawie następującej punktacji:
100 - 91 – bardzo dobra (5,0);
90 - 81 – ponad dobra (4,5);
80 - 71 – dobra (4,0);
70 - 61 – dość dobra (3,5);
60 - 51 – dostateczna (3,0).
6. Ocena z egzaminu z Biologii Medycznej jest wystawiana na podstawie następującej punktacji:
60 - 55 – bardzo dobra (5,0);
54 - 49 – ponad dobra (4,5);
48 - 43 – dobra (4,0);
42 - 37 – dość dobra (3,5);
36 - 31 – dostateczna (3,0).
7. Ocena zaliczenia przedmiotu Badania genetyczne wykorzystywane w kosmetologii dla
kierunku Kosmetologia jest wystawiana na podstawie następującej punktacji:
60 - 55 – bardzo dobra (5,0);
54 - 49 – ponad dobra (4,5);
48 - 43 – dobra (4,0);
42 - 37 – dość dobra (3,5);
36 - 31 – dostateczna (3,0).

§9
Inne
(jeżeli specyfika przedmiotu wymaga zamieszczenia w regulaminie dodatkowych informacji proszę
zapisanie ich w kolejnych punktach regulaminu)

Podczas wszystkich zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych
urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Za korzystanie z
takich urządzeń w trakcie kolokwium, zaliczenia lub egzaminu - student opuszcza salę i dostaje
ocenę niedostateczną.
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……………………………………….…..……

………..……………………………………

pieczątka jednostki

pieczątka i podpis Kierownika jednostki

Opinia:

Zatwierdzam:
Pozytywna / Negatywna**

………………………………………………..

………………………………………………….

pieczątka i podpis
Samorządu Studentów

pieczątka i podpis Dziekana

*jeżeli specyfikacja przedmiotu tego wymaga
**niepotrzebne skreślić

5

