Podmienky absolvovania predmetu „Fyziológia 2“
v letnom semestri 2020/2021 – všeobecné lekárstvo –
pre dištančnú formu výučby

1. Účasť na on-line praktických cvičeniach je povinná v rozsahu 93%; je možnosť vynechať
jedno praktické cvičenie bez povinnosti náhrady. Študent sa zúčastní na on-line praktických
cvičeniach v deň určený podľa rozvrhu. V prípade, že sa v daný deň nemôže zúčastniť na
praktikách, nahradí ich v 14.týždni semestra.
2. Počas on-line výučby je študent povinný byť prítomný počas celého vyučovania. Kontrola
prítomnosti (prezenčná listina) sa urobí na začiatku a na konci on-line cvičenia. Študent by mal
byť počas on-line výučby v prostredí, v ktorom nie je rušený. Počas trvania výučby je povinný
mať zapnutú kameru a mikrofón na svojom počítači.
3. Študent sa na praktické cvičenie pripravuje a zúčastňuje sa výučby s dostatočným objemom
teoretických vedomostí, čo vyučujúci skontroluje kladením tematických otázok a náhodným
výberom študentov. Teoretické vedomosti študent získa z prednášok a štúdiom povinnej literatúry
(Javorka a kol., Lekárska fyziológia); znalosť postupov praktických úloh z Návodov k praktickým
cvičeniam (Čalkovská a kol.).
4. Študent pripraví 1 seminárnu tému podľa plánu praktických cvičení a svojho výberu.
Seminárnu prácu pošle na spoločnú stránku MS Teams, najneskôr deň pred praktickým cvičením.
Po dohode s vyučujúcim ju môže prezentovať počas on-line výučby, pričom na jednom praktiku
odznejú maximálne 2 prezentácie. Kvalitu spracovania témy posúdi pedagóg, ktorý môže
študentovi určiť jej doplnenie, resp. rozšírenie.
Ak študent zvolenú tému počas semestra nestihne pripraviť, vyberie si inú tému po konzultácii
s vyučujúcim.
5. Neúčasť na praktických cvičeniach môže byť ospravedlnená maximálne do výšky 20 %
z výučby. V prípade väčšieho počtu vynechaných praktík (najmä v súvislosti s pandémiou) sa
postupuje individuálne.
Absolvovanie kreditových testov: Študent úspešne absolvuje tri kreditné testy (Fyziológia
respiračného systému v 5. týždni, Fyziológia GIT, metabolizmu a výživy v 7. týždni semestra a
Fyziológia zmyslov, nervovej sústavy a svalov v 13. týždni semestra) – t.j. minimálne 60 % správnych
odpovedí v každom z testov. Chýbajúce kreditné testy si študent môže nahradiť v 14.týždni semestra.
Hodnotenie predmetu „Fyziológia 2“:
 Predmet „Fyziológia 2“ sa hodnotí na základe výsledkov priebežnej kontroly štúdia
a záverečnej skúšky.
 Záverečná skúška ukáže, ako študent integrovaným spôsobom zvládol celý predmet.
Hodnotenie sa realizuje po ukončení výučby predmetu v skúškovom období letného semestra,
úspešnom absolvovaní predmetu Fyziológia 1, ako aj všetkých kreditných testov a praktických
cvičení.
 Forma záverečnej skúšky závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie.
INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV
- webová stránka Ústavu fyziológie

Podmienky absolvovania predmetu „Fyziológia 2“
v letnom semestri 2020/2021 – všeobecné lekárstvo –
podmienky pre prezenčnú formu výučby

1. Účasť na praktických cvičeniach je povinná v rozsahu 93%; je možnosť vynechať jedno
praktické cvičenie bez povinnosti náhrady. Študent sa zúčastní na praktických cvičeniach v deň
určený podľa rozvrhu. V prípade, že sa v daný deň nemôže zúčastniť na praktikách, nahradí ich
v 14.týždni semestra.
2. Študent je pripravený na praktické cvičenie, t.j. úspešne absolvuje vstupný test na začiatku
praktika, pozostávajúci z 5 otázok z danej problematiky - minimálne 60 % správnych odpovedí
(t.j. minimálne 3 správne odpovede).
3. Vstupným testom študent preukáže teoretické vedomosti získané na prednáškach a štúdiom
povinnej literatúry (Javorka a kol., Lekárska fyziológia), ako aj znalosť postupov z Návodov k
praktickým cvičeniam (Čalkovská a kol.).
4. Študent pripraví a prezentuje na praktickom cvičení 1 seminárnu tému podľa plánu
praktických cvičení a svojho výberu. Kvalitu spracovania témy posúdi pedagóg, ktorý môže
študentovi určiť jej doplnenie, resp. rozšírenie.
Ak študent zvolenú tému na príslušnom praktiku neprezentuje, vyberie si novú, voľnú, resp. ďalšiu
tému po konzultácii s vyučujúcim. V prípade, že seminárna téma nebude v priebehu semestra
prezentovaná, písomne pripraví seminárnu prácu v rozsahu 4 normostrán, ktorú odovzdá
v náhradnom týždni.
5. Celková neúčasť na praktických cvičeniach môže byť ospravedlnená maximálne do výšky 20 %
z výučby. Rozhodnutie o ospravedlnení sa ponecháva v kompetencii vedúceho výučbového
predmetu. Zároveň platí, že v 14.týždni možno nahradiť maximálne 3 praktické cvičenia, a to
maximálne 2 v jeden deň.
Absolvovanie kreditových testov:
Študent úspešne absolvuje tri kreditné testy (Fyziológia respiračného systému v 5. týždni, Fyziológia
GIT, metabolizmu a výživy v 7. týždni semestra a Fyziológia zmyslov, nervovej sústavy a svalov v 13.
týždni semestra) – t.j. minimálne 60 % správnych odpovedí v každom z testov.
Nahrádzanie výučby:
Praktické cvičenia, na ktorých sa študent nezúčastní podľa rozvrhu, ako aj chýbajúce kreditné testy si
môže nahradiť v 14.týždni semestra.
Hodnotenie predmetu „Fyziológia 2“:
 Predmet „Fyziológia 2“ sa hodnotí na základe výsledkov priebežnej kontroly štúdia
a záverečnej skúšky.
 Záverečná skúška ukáže, ako študent integrovaným spôsobom zvládol celý predmet.
Hodnotenie sa realizuje po ukončení výučby predmetu v skúškovom období letného semestra,
úspešnom absolvovaní predmetu Fyziológia 1, ako aj všetkých kreditných testov a praktických
cvičení.
 Záverečné hodnotenie pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky. Písomný test sa koná
ráno v deň skúšky, po jeho úspešnom absolvovaní študent pokračuje ústnou skúškou.
INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV
- webová stránka Ústavu fyziológie
- vývesná skrinka Ústavu fyziológie

