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CEL
Głównym celem kursu anatomii jest zapoznanie studentów z budową ciała ludzkiego oraz wzajemnych relacji
poszczególnych jego części z nawiązaniem do aspektów klinicznych.
Materiał przedmiotu został podzielony na 4 części i będzie realizowany w podanej niżej kolejności:
1. Ośrodkowy układ nerwowy i narządy zmysłów
2. Anatomia ogólna, osteologia i klatka piersiowa
3. Głowa z szyją, brzuch i miednica, układ pokarmowy i układ wydzielania wewnętrznego
4. Układ moczowo-płciowy, kończyna górna oraz kończyna dolna

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Wykłady i ćwiczenia odbywają się według harmonogramu.
2. Obecność na wszystkich ćwiczeniach (w swojej grupie!) jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną
nieobecność w semestrze. W przypadku uzasadnionej, usprawiedliwionej nieobecności, materiał ćwiczeniowy musi być
zaliczony u asystenta prowadzącego zajęcia do końca danego bloku tematycznego. Większa absencja powoduje brak
zaliczenia przedmiotu. Brak możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.
3. Na każde ćwiczenia studenci powinni być przygotowani z tematu zajęć.
4. Każdy student zobowiązany jest do przynoszenia na zajęcia /ćwiczenia prosektoryjne/ białego fartucha.
OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI:
1. Teoretyczne zaliczenie cząstkowe (kolokwium testowe) odbywa się po zakończeniu danego działu tematycznego
(tematyka wykładów i ćwiczeń).
2. W czasie roku przewidziane są łącznie cztery kolokwia (po zakończeniu danego bloku tematycznego).
3. Nie jest przewidziane organizowanie dodatkowych terminów kolokwiów ani kolokwiów poprawkowych. Wyłącznie w
ważnych przypadkach losowych istnieje możliwość zdawania kolokwium w innym terminie, ale najpóźniej do 7 dni od
powrotu na zajęcia (np. w przypadku choroby udokumentowanej stosownym zaświadczeniem lekarskim). Kolokwium
takie przeprowadzane jest przez asystenta prowadzącego ćwiczenia (w formie identycznej z testem w terminie
podstawowym, tj. pytania testowe, 5 odpowiedzi, taka sama ilość pytań). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji proszę o
natychmiastowe informowanie swojego asystenta (np. mail).
4. Kolokwium testowe składa się z 45 pytań (I i III kolokwium) lub 30 (II i IV kolokwium), maksymalna ilość punktów
wynosi zatem 45 lub 30 z danego kolokwium testowego, co umożliwia uzyskanie łącznie 150 punktów.
5. Dodatkowo (nieobowiązkowe) samokształcenie studenta odbywa się poprzez przygotowanie prezentacji
przedstawianej podczas ćwiczeń (w formie ustnej w oparciu o techniki audiowizualne). Praca ta zostaje przekazana
prowadzącemu ćwiczenia asystentowi i oceniana w skali od 0 do 3 punktów, a następnie - złożona u koordynatora
przedmiotu – najpóźniej do dnia ostatniego kolokwium w II semestrze (prace niedostarczone, dostarczone w
późniejszym terminie i plagiaty nie będą brane pod uwagę).
6. Kompetencje społeczne oceniane są na podstawie obserwacji studenta na zajęciach, analizując aktywność i
zaangażowanie na zajęciach. Ocena wystawiona przez prowadzącego ćwiczenia asystenta (w skali od 0 do 5 punktów)
porównywana jest przez asystenta z samooceną studenta i w przypadku istotnych różnic omawiana ze studentem.

7. Dodatkowo można zatem uzyskać punkty doliczane do uzyskanych z kolokwiów. Ocena asystenta (skala ocen: 0, 1, 2, 3,
4, 5) wydana na podstawie przygotowania do zajęć (m.in. wyników sprawdzianów /„ kartkówek”/ odbywających się na
ćwiczeniach) oraz aktywności na zajęciach. Ocena referatu / prezentacji (skala ocen: 0, 1, 2, 3). Łącznie max. 8 punktów.
8. Łączna maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi 158.
WARUNKU UZYSKANIA ZALICZENIA
1. Obecność na zajęciach zgodnie z zasadami uczestnictwa.
2. Uzyskanie nie mniej niż 75 pkt /50%/ ze wszystkich kolokwiów (liczą się tylko punkty uzyskane z kolokwiów) lub
uzyskanie nie mniej niż 79 punktów (50%) ze wszystkich kolokwiów łącznie z punktami uzyskanymi za
samokształcenie i kompetencje społeczne.
3. Z drugiej strony nieprzygotowanie do ćwiczeń czy niezaliczenie ćwiczeń z innych powodów wiąże się z koniecznością ich
zaliczenia u prowadzącego asystenta. Brak zaliczenia ćwiczeń skutkuje odjęciem 1 punktu.
4. Studenci, którzy nie uzyskają wymaganego minimum punktów i pozytywnej opinii asystenta tracą pierwszy termin
egzaminu i nie uzyskają zaliczenia z przedmiotu. Muszą oni uzyskać zaliczenie (we wrześniu 2018r.) - przed
przystąpieniem do drugiego terminu egzaminu. Zaliczenie ma formę testu złożonego z 30 pytań, celem zaliczenia student
powinien uzyskać minimum 15 punktów (50%).
5. Studenci, którzy uzyskają w ciągu całego roku minimum 90% maksymalnej sumy punktów z kolokwiów (tj. minimum
135 punktów) po uzyskaniu pozytywnej opinii od asystenta prowadzącego zajęcia mogą zostać zwolnieni z egzaminu
końcowego z oceną bardzo dobrą. Ponadto trzy osoby, które uzyskają największą ilość punktów w ciągu roku
akademickiego mogą być zwolnione z egzaminu – decyzja koordynatora po uwzględnieniu opinii prowadzącego
asystenta. Zwolnienie z egzaminu jest formą nagrody za wyniki uzyskane na kolokwiach i systematyczne
przygotowywanie się do każdych ćwiczeń.

EGZAMIN KOŃCOWY
1. Egzamin końcowy z Anatomii składa się z 60 pytań testowych obejmujących całość materiału (tematyka wykładów i
ćwiczeń).
2. Za odpowiedź prawidłową student otrzymuje 1 punkt, za błędną 0 punktów.
3. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie minimum 36 punktów (60%) .
4. Egzamin poprawkowy ma analogiczną formę do egzaminu w pierwszym terminie. W przypadku uzyskania z egzaminu
poprawkowego 31-35 punktów studenci mają szansę zaliczyć egzamin ustnie, o ile w ciągu roku otrzymają minimum 90
punktów (lub więcej) z kolokwiów cząstkowych oraz pozytywną opinię asystenta.
5. Planowany termin egzaminu końcowego: I termin - czerwiec 2018r., II termin - wrzesień 2018r. Dokładne daty zostaną
podane w późniejszym terminie.
6. Punktacja:
- 36-40 punktów - dst,
- 41-46 punktów - ddb,
- 47-51 punktów - db,
- 52-56 punktów - pdb,
- 57-60 punktów - bdb.
OBOWIĄZUJĄCE PODRĘCZNIKI
Podręcznikiem obowiązującym jest „ Anatomia człowieka z elementami fizjologii” pod redakcją Janusza Skrzata i Jerzego
Walochy.
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