
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU ANATOMIA CZŁOWIEKA  NA KIERUNKU FARMACJA W ROKU AKAD. 2018 / 2019   Forma zaliczenia przedmiotu Anatomia: Zaliczenie z oceną.  Warunkiem zaliczenia przedmiotu Anatomia jest spełnienie wszystkich wymienionych poniżej wymogów:  1. Systematyczne przygotowywanie się na każde zajęcia. Negatywna opinia asystenta na temat wiedzy studenta z zakresu wiadomości będących  przedmiotem ćwiczeń powoduje niedopuszczenie studenta do zdawania kolokwium w  I terminie (wpisana jest ocena 2.0) a dopiero w II terminie.  2. Uzyskanie pozytywnych ocen z 4 kolokwiów teoretycznych (test jednokrotnego wyboru; 30 pytań, 5 możliwych odpowiedzi w tym 1 prawdziwa). Do zaliczenia kolokwium wymagane jest uzyskanie min. 18 pkt.  W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2.0) z kolokwium teoretycznego lub praktycznego należy zdać go powtórnie u asystenta prowadzącego ćwiczenia w okresie 1 tygodnia od dnia ogłoszenia wyników z I terminu kolokwium.  W terminie poprawkowym (II termin) kolokwium przeprowadzane jest w formie 10 pytań opisowych. W przypadku nie zaliczenia kolokwium w II terminie istnieje możliwość ponownego zdawania kolokwium, w dowolnym okresie poprzedzającym rozpoczęcie letniej sesji egzaminacyjnej (III termin). W tym terminie kolokwium zaliczeniowe obejmuje 15 pytań opisowych.  Sposób przeliczania punktów uzyskanych z testu na ocenę:  [ 0 –17]:  2.0  [18–20]:  3.0  [21–23]:  3.5  [24–26]:  4.0  [27–28]:  4.5  [29–30]:  5.0  3. Uzyskanie pozytywnych ocen z 4 kolokwiów praktycznych (rozpoznawanie struktur anatomicznych na preparatach prosektoryjnych – 10 struktur każdorazowo).  W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z kolokwium praktycznego należy zdać go powtórnie u asystenta prowadzącego ćwiczenia w okresie 1 tygodnia od dnia ogłoszenia wyników z  I terminu kolokwium praktycznego.  Sposób oceny kolokwium praktycznego: 0-4 poprawnie rozpoznanych struktur: 2.0 5-6 poprawnie rozpoznanych struktur: 3.0 7 poprawnie rozpoznanych struktur: 3.5 8 poprawnie rozpoznanych struktur: 4.0 9 poprawnie rozpoznanych struktur: 4.5 10 poprawnie rozpoznane struktury: 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.  Ocena końcowa (wpisywana do USOS) jest średnią arytmetyczną z ocen otrzymanych z 4 kolokwiów pisemnych i  4 kolokwiów praktycznych. Ustalanie oceny końcowej opiera się o następujące kryteria: [0 - 2.9]:  2.0 [3.0; 3.1; 3.2]:  3.0 [3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7]:  3.5 [3.8; 3.9; 4.0; 4.1; 4.2]:  4.0 [4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7]:  4.5 [4.8; 4.9; 5.0]:  5.0  Nie wypełnienie któregoś z wyżej wymienionych warunków równoznaczne jest z brakiem zaliczenia przedmiotu wpisywanego do USOS w I terminie. W takim przypadku istnieje możliwość ponownego zaliczenia przedmiotu w sesji poprawkowej II termin ale w tym przypadku kolokwium obejmuje 20 pytań opisowych.    Koordynator przedmiotu Dr hab. Janusz Skrzat Katedra Anatomii UJ CM 


