Warunki zaliczenia przedmiotu Anatomia Człowieka
na kierunku Farmacja Stacjonarna w roku akad. 2016/2017
Forma zaliczenia przedmiotu Anatomia Człowieka: Zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu Anatomia Człowieka jest:
1. Systematyczne przygotowywanie się na każde zajęcia.
Negatywna opinia asystenta na temat wiedzy studenta z obowiązującego materiału teoretycznego i
praktycznego może być podstawą niedopuszczenia studenta do kolokwium w I terminie.
2. Pozytywna ocena z 4 kolokwiów teoretycznych.
Przewidziane są 4 kolokwia w formie pisemnej (test - 30 pytań, 1 odpowiedź do wyboru z 5 możliwych).
Do zaliczenia kolokwium wymagane jest uzyskanie więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi, czyli 16 pkt.
Punkty z kolokwium przeliczane są na ocenę w następujący sposób:
[0 – 15] niedostateczny (2,0); [16 – 19] dostateczny (3,0); [20 – 23] dostateczny plus (3,5);
[24 – 26] dobry (4,0); [27 – 28] dobry plus (4,5); [29 – 30] bardzo dobry (5,0)
•

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z kolokwium należy zdać go powtórnie u koordynatora
przedmiotu w okresie 1 tygodnia od dnia ogłoszenia wyników z I terminu kolokwium.

•

W przypadku nie zaliczenia kolokwium w II terminie istnieje możliwość ponownego zdawania kolokwium
po zakończeniu zajęć w II semestrze.

3. Pozytywna ocena z 4 kolokwiów praktycznych (rozpoznawanie struktur anatomicznych na
preparatach prosektoryjnych (7 struktur do rozpoznania na każdym kolokwium).
Sposób oceny kolokwium praktycznego:
0 - 2 rozpoznane struktury –
3 rozpoznane struktury –
4 rozpoznane struktury –
5 rozpoznane struktury –
6 rozpoznane struktury –
7 rozpoznane struktury –

niedostateczny (2,0)
dostateczny (3,0)
dostateczny plus (3,5)
dobry (4,0)
dobry plus (4,5)
bardzo dobry (5,0)

4. Obecność na wszystkich ćwiczeniach.
W przypadku nieobecności na ćwiczeniach, materiał ćwiczeniowy musi być zaliczony
u asystenta prowadzącego zajęcia do końca danego bloku tematycznego, tzn. przed kolokwium.
Wielokrotna absencja na ćwiczeniach może być podstawą nie zaliczenia przedmiotu.

5. Ocena końcowa (wpisywana do USOS) jest średnią arytmetyczną z ocen otrzymanych z
4 kolokwiów pisemnych i 4 kolokwiów praktycznych.
Kryterium ustalania oceny końcowej na podstawie średniej ocen z kolokwiów:
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