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HISTOLOGIA Z EMBRIOLOGIĄ I ELEMENTAMI CYTOFIZJOLOGII 
REGULAMIN ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW I ROKU 
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH 

ZASADY OGÓLNE 

1. Zajęcia odbywają się wg załączonego planu. (http://histologia.sum.edu.pl/studenci.htm) 
2. W semestrze dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności. Zwolnienie należy pokazać 

opiekunowi grupy w ciągu 7 dni  od jego zakończenia. Studenci nieobecni na ćwiczeniach muszą 
zaliczyć zaległy temat na najbliższym repetytorium. 

3. Odrabianie opuszczonych ćwiczeń odbywa się w miarę możliwości i tylko za zgodą prowadzącego 
asystenta. 

4. Na zajęciach Studenci muszą posiadać biały fartuch, zeszyt, przybory do pisania, kredki. Prowadzenie 
zeszytu jest obowiązkowe. Na zajęciach praktycznych Studenci po wysłuchaniu prelekcji oglądają 
omówiony preparat histologiczny, wykonują rysunki i polecenia prowadzącego ćwiczenia. 

5. W trakcie zajęć nie wolno korzystać z telefonu lub innych urządzeń służących do komunikacji. 
6. Wszyscy Studenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP. 

Podstawą zaliczenia każdego ćwiczenia jest merytoryczne przygotowanie, czynny udział w zajęciach oraz 
wykonywanie poleceń prowadzącego zajęcia. 
Na zajęciach można korzystać tylko z materiałów wydanych przez oficjalne wydawnictwa. 

WARUNKI ZALICZENIA: 

1. Sprawdzanie wiedzy teoretycznej odbywa się w formie pisemnej.  
W semestrze zimowym odbędzie się 7 zaliczeń a w letnim 6.  
Z każdego zaliczenia cząstkowego można uzyskać maksymalnie 20 pkt., czyli 140 w I i 120 w II 
semestrze.  
Każdy Student może uzyskać dodatkowe punkty za: 

 bezbłędne rozpoznanie wszystkich preparatów i szczegółów na zaliczeniu praktycznym - 2 pkt. 

 sprawdziany praktyczne na repetytoriach (za każdy sprawdzian można uzyskać maksymalnie 
2 pkt.), łącznie 10 pkt. Na sprawdzianach obowiązuje również materiał teoretyczny z bieżących 
tematów 

 łącznie w ciągu roku akademickiego można uzyskać 272 punkty 
2. Warunkiem zaliczenia semestru jest: 

 zaliczenie wszystkich zajęć 

 uzyskanie minimum 95 pkt. w I oraz 82 pkt. w II semestrze 

 student, który nie uzyska wymaganej liczby punktów np. w semestrze I może nadrobić braki w 
semestrze II i odwrotnie 

 warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie w obu semestrach 177 punktów 

 studenci, którzy nie uzyskają wymaganej liczby punktów mogą przystąpić do zaliczeń 
poprawkowych. Zaliczenia poprawkowe odbędą się pod koniec semestru letniego 

 negatywny wynik  zaliczeń poprawkowych skutkuje utratą I terminu egzaminu 

 drugie zaliczenie poprawkowe odbędzie się w sierpniu  
3. Zaliczenie poprawkowe odbędzie się w formie testu wyboru, zawierającego 60 pytań. Warunkiem 

zaliczenia testu jest udzielenie 60% prawidłowych odpowiedzi (czyli 36 pkt). 
Pytania będą obejmowały materiał z całego semestru zawarty w podanych podręcznikach oraz 
prezentowany na wykładach i ćwiczeniach. 

http://histologia.sum.edu.pl/studenci.htm


ZALICZENIE PRAKTYCZNE 

1. W semestrze zimowym odbędzie się zaliczenie praktyczne (2 terminy). 
 
Polega ono na rozpoznaniu trzech preparatów i trzech szczegółów. Aby uzyskać zaliczenie należy 
rozpoznać wszystkie preparaty i co najmniej jeden szczegół. 
 

2. Studenci, którzy prawidłowo rozpoznają wszystkie preparaty i szczegóły uzyskają dodatkowe 
2 punkty. 

3. Studenci, którzy nie zdadzą zaliczenia praktycznego na egzaminie praktycznym mogą popełnić tylko 
dwa błędy. 

EGZAMIN 

Warunkiem dopuszczenia do I terminu egzaminu jest zaliczenie obu semestrów. 
Studenci, którzy nie zaliczą jednego lub obu semestrów, aby przystąpić do II  terminu egzaminu muszą 
uzupełnić zaległości. 
 
1. Egzamin z histologii odbywa się w sesji letniej i składa się z części praktycznej i teoretycznej. 
2. Do egzaminu obowiązuje materiał z wykładów, ćwiczeń i zalecanych podręczników. 

 
Egzamin praktyczny polega na rozpoznaniu dziesięciu preparatów i dziesięciu szczegółów (w każdym 
preparacie rozpoznajemy jeden szczegół). Dopuszcza się trzy błędy (można nie rozpoznać tylko jednego 
preparatu). Wyjątek stanowią Studenci, którzy nie zdali zaliczenia praktycznego w semestrze zimowym, 
mogą oni popełnić tylko dwa błędy (w tym nie rozpoznać jednego preparatu).  
 
Brak zaliczenia części praktycznej egzaminu jest równoznaczny z utratą możliwości przystąpienia do 
części teoretycznej i oceną niedostateczną z egzaminu w pierwszym terminie. Warunkiem 
przystąpienia do kolejnego terminu jest zaliczenie części praktycznej. 
 
Egzamin teoretyczny odbędzie się w formie testu wyboru składającego się ze 100 pytań.  
 
ZWOLNIENIE Z EGZAMINU 

1. Warunkiem zwolnienia z egzaminu teoretycznego jest: 

 uzyskanie minimum 231 punktów 

 zaliczenie każdego repetytorium praktycznego 

 uzyskanie zaliczenia praktycznego w I terminie 

 zaliczenie wszystkich ćwiczeń 

 zaliczenie części praktycznej egzaminu (w I-szym terminie) 
2. Przy ustalaniu oceny końcowej z przedmiotu będą brane pod uwagę: 

 aktywność na ćwiczeniach 

 wynik egzaminu praktycznego 

 liczba punktów uzyskanych w obu semestrach 


