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1. Na spotkaniu dla opiekunów w dniu 26.05.2017 zostanie powołane trzyosobowego Jury Konkursu. Miejsce
spotkania opiekunów oraz godzina zostaną podane w terminie późniejszym.
2. Do zadań Jury Konkursu w dniu przeprowadzenia konkursu należy:
a) Zaopiniowanie pytań na część teoretyczną i zaaprobowanie odpowiedzi
b) Zaopiniowanie preparatów anatomicznych na część praktyczną i zaaprobowanie odpowiedzi
c) Podjęcie decyzji dotyczącej laureatów Konkursu oraz jej ogłoszenie.
3. Konkurs odbywa się w dwóch trybach:
a) polskojęzycznym - przeznaczonym dla aktualnych studentów I-ego roku kierunku lekarskiego oraz
b) anglojęzycznym - dla aktualnych studentów I-ego roku kierunku lekarskiego tzw. English Division.
4. Z każdego ośrodka może przystąpić po 3 uczestników do każdego trybu Konkursu.
5. Konkurs odbywa się w dniu 27.05.2017. Rozpoczęcie o godz. 9.00.
6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 27.05.2017.

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
1. Konkurs składa się ze sprawdzianu wiedzy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej.
2. Pytania są takie same dla trybów konkursu polskojęzycznego oraz anglojęzycznego.
3. Część praktyczna polega na rozpoznaniu 50 „szpilek” umieszczonych na preparatach anatomicznych oraz
wykonanych przy pomocy badań przyżyciowych (badania RTG z użyciem środków kontrastowych oraz bez ich
użycia, badania TK oraz badania MRI. Liczba obrazów z zakresu anatomii radiologicznej będzie stanowić, co
najwyżej 1/3 całkowitej liczby szpilek.
4. Jury ustali kolejność studentów biorących udział w części praktycznej.
5. Czas przeznaczony na jeden preparat to 30 sekund.
6. Dopuszcza się stosowanie skrótów używanych w atlasach:
m. (mięsień/ muscle/musculus),
n. (nerw/nerve/nervus),
a./t. (artery/ tętnica/arteria), art.
(articulatio/staw),
ż./v. (żyła, vein, vena), lig
(ligamentum, ligament),
oznaczenia stron: dex., sin.
7. Pytanie praktyczne dotyczy pierwszej przebitej struktury, w przypadku strzałek-pytanie dotyczy struktury,
którą wskazuje grot strzałki.
8. Studentów polskich obowiązuje podwójne mianownictwo polsko-łacińskie lub polsko-angielskie.
9. Zasady punktowania:
a) 2 punkty – za prawidłową nazwę polską i angielską (lub łacińską) określenie strony prawej i lewej
b) 1,5 punktu – za niezupełnie prawidłową nazwę polską lub angielską (łacińską) lub brak określenia strony
c) 1 punkt – za jedną nieprawidłową nazwę polską lub angielską (łacińską)
d) 0,5 punktu – za poważne błędy w nazwie polskiej i angielskiej (lub łacińskiej)
e) 0 punktów – za błędną nazwę polską i angielską (łacińską) Maksymalna ilość punktów do uzyskania z
części praktycznej 100 pkt.
10. Część teoretyczna polega na rozwiązaniu 100 pytań testowych z jedną prawidłową odpowiedzią. W teście
dopuszczalnych jest maksymalnie 5 pytań obejmujących anatomię rozwojową.
11. W sformułowanych pytaniach dla trybu polskojęzycznego obowiązuje nazewnictwo struktur anatomicznych w
języku polskim, angielskim (łacińskim) a dla trybu anglojęzycznego wyłącznie język angielski.
12. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut.
13. Zastrzeżenia dotyczące treści pytania mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej i wyłącznie w czasie
trwania części teoretycznej Konkursu.
14. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Za cały test maksymalnie 100 pkt.
15. Nie przewiduje się stosowania punktów karnych („ujemnych”).

16. Uczestnik przyłapany na próbie oszustwa (ściąganie, korzystanie z zewnętrznych źródeł wiedzy) podlega
dyskwalifikacji.
17. Studenci uczestniczący w konkursie proszeniu są o wyłączenie i niekorzystanie z telefonów komórkowych.
18. Poszczególne Katedry proszone są o przesłanie propozycji 10 pytań do Komitetu Organizacyjnego najpóźniej
do 15.04.2017.
19. Przy formułowaniu pytań:
-

Stosuje się mianownictwo anatomiczne polskie i łacińskie umieszczone w „Nomina Anatomica” wyd.

1989 rok i mianownictwo anatomiczne angielskie i łacińskie umieszczone w „Terminologia Anatomica” wyd.
1998. - W pytaniach zabrania się użycia podwójnego przeczenia.
-

Pytania nie mogą zawierać treści obscenicznych, obraźliwych, rasistowskich czy nielicujących z

powagą Konkursu.

WYNIKI I OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach:
a) W kategorii indywidualnej zwycięzcą zostaje uczestnik, który uzyskał w sumie z części teoretycznej i
praktycznej najwyższą liczbę punktów.
b) W kategorii drużynowej zwycięska reprezentacja danej uczelni uzyskuje sumarycznie z części teoretycznej i
praktycznej najwyższą liczbę punktów.
2. Jury podlicza zebrane przez Uczestników punkty.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu Konkursu w Auli Katedry Anatomii.
4. Laureaci konkursu zgadzają się na publikację ich danych osobowych oraz zdjęć z przebiegu konkursu.
5. Sugestią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego jest, aby uczestnicy Finału Konkursu byli
zwolnieni z egzaminu z przedmiotu.
6. Komitet Organizacyjny zobowiązuje się do wykonania i przechowywania przez okres 1 roku dokumentacji
Konkursu – dokumentacji fotograficznej pytań praktycznych z kluczem prawidłowych odpowiedzi, pytań
teoretycznych z kluczem prawidłowych odpowiedzi, arkuszy odpowiedzi uczestników konkursu oraz
zastosowanych obliczeń.

