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KIERUNEK:  

Fizjoterapia – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, studia jednolite 

magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, studia II stopnia stacjonarne i 

niestacjonarne. 

Kosmetologia – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

 

I. WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładów i ćwiczeń. Szczegółowe 

kryteria zaliczenia każdego z przedmiotów znajdują się w sylabusach przedmiotów, 

które są dostępne w systemie USOS, wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu 

Podstaw Fizjoterapii oraz omawiane na pierwszych zajęciach przez prowadzących 

poszczególne przedmioty. 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

1. Student powinien być przygotowany na każde ćwiczenie w oparciu o program 

ćwiczeń wywieszony na tablicy ogłoszeń Zakładu Podstaw Fizjoterapii.  

2. Obecność na wszystkich ćwiczeniach (o ile nie nastąpi okoliczność, jak w pkt. 

3). 

3. Nieobecność z przyczyn zdrowotnych należy usprawiedliwić (zaświadczenie 

lekarskie) na pierwszych zajęciach po okresie nieobecności.  

4. Nieobecność z przyczyn losowych należy usprawiedliwić u koordynatora 

przedmiotu, który podejmie decyzję o warunkach zaliczenia tych ćwiczeń. 

5. W innych przypadkach nieobecności ćwiczenie należy odrobić w terminie 

uzgodnionym z prowadzącym ćwiczenia. 

6. Uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów. Terminy kolokwiów są podawane 

przed rozpoczęciem semestru na tablicy ogłoszeń Zakładu Podstaw 

Fizjoterapii.  



7. Po spełnieniu warunków z pkt.1 – pkt. 6 student podchodzi do końcowego 

zaliczenia ćwiczeń. 

8.  Po zaliczeniu ćwiczeń i wykładów student przystępuje do egzaminu lub 

końcowego zaliczenia z oceną (zgodnie z planem studiów).  

9. Materiały zaliczeniowe np. egzemplarz testu są własnością Zakładu Podstaw 

Fizjoterapii, natomiast student zawsze ma prawo wglądu do pracy.  

 

II. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Ćwiczenia odbywają się na terenie  Zakładu Podstaw Fizjoterapii.  

2. Okrycia wierzchnie, torby itp. należy przed wejściem na salę ćwiczeń 

pozostawić  

w szatni. 

3. Wstęp na salę ćwiczeń mają Studenci w obuwiu zmiennym i w stroju 

uzależnionym od specyfiki przedmiotu (szczegółowe informacje będą podane 

przez prowadzących przedmioty).  

4. Na pierwszych zajęciach Studenci zapoznają się z organizacją zajęć, 

regulaminem dydaktycznym, zasadami BHP oraz sylabusem przedmiotu. 

5. Na zajęciach jest zabronione wykonywanie zdjęć i/lub nagrywania filmów przy 

użyciu jakichkolwiek urządzeń.  

6. Wykłady oraz prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas zajęć 

stanowią własność intelektualną i tym samym objęte są prawem autorskim. 

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie ich w całości lub we 

fragmentach bez zgody autorów jest zabronione. 


