
ZASADY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE W ZAKŁADZIE ANATOMII

 Studenci powinni nosić plakietki identyfikujące z imieniem i nazwiskiem. 

 Ubiory wierzchnie zostawiamy w szatni ogólnej, bagaż podręczny (torby, plecaki itp.) – w indywidualnych szafkach 

studenckich. Szafki te należy opróżniać po zajęciach, gdyż będą codziennie dezynfekowane. Kluczyki do szafek są 

wydawane w szatni studenckiej i tam należy je zwrócić po zajęciach.

 Ubiór na ćwiczeniach i wykładach powinien być czysty i schludny. Panowie powinni unikać spodni z krótkimi 

nogawkami. Na ćwiczeniach obowiązują białe fartuchy z długimi rękawami, jednorazowe rękawiczki oraz pęsety 

anatomiczne. Włosy powinny być schludnie uczesane, w trakcie ćwiczeń długie włosy powinny być upięte. Na terenie 

prosektorium obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów. 

 Niezastosowanie się do powyższych warunków będzie skutkować niewpuszczeniem na ćwiczenia. 

 W budynku Zakładu Anatomii UJCM oraz na otaczającym go terenie będącym własnością Uniwersytetu obowiązuje – 

zgodnie z rozporządzeniem władz Uczelni – całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, również tzw. papierosów 

elektronicznych. 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Zakładu Anatomii obowiązują ogólne postanowienia zawarte 

w: https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach. 

 Obowiązkowe jest noszenie rękawiczek, maseczek i/lub przyłbic w trakcie całego pobytu na terenie Zakładu, 

zachowanie dystansu, mycie i dezynfekcja rąk. Obowiązkowe jest wcześniejsze zgłaszanie złego samopoczucia, 

tudzież niepokojących objawów typu kaszel, gorączka, trudności z oddychaniem.  

 W przypadku konieczności przejścia na system nauczania zdalnego – zajęcia będą odpowiednio modyfikowane i 

dostosowywane do możliwości. 

KRYTERIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU ANATOMIA PRAWIDŁOWA

Okresem zaliczeniowym przedmiotu Anatomia prowadzonego na WNoZ kierunek fizjoterapia są dwa semestry. Przedmiot

kończy się egzaminem w sesji letniej. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń prosektoryjnych. Wykłady

odbywają się w formie stacjonarnej.

Tematyka zajęć obejmuje: 

1. Kości i ich połączenia (z wyjątkiem czaszki)

2. Klatka piersiowa 

3. Kończyna górna

4. Jama brzuszna i miednica

5. Kończyna dolna

6. Czaszka, CSN, głowa i szyja

Zasady uczestnictwa w zajęciach 

Obowiązkowa obecność na wykładach i ćwiczeniach w swojej grupie.

Dopuszcza się dwie usprawiedliwione nieobecności w semestrze, które należy odrobić (sposób i tryb odrabiania

ustala Asystent grupy w porozumieniu z Koordynatorem zajęć.

 Brak możliwości odrobienia zajęć.

Większa absencja powoduje brak zaliczenia przedmiotu.

Formy zaliczenia

Obecność na zajęciach zgodnie z zasadami uczestnictwa.



 Praktyczne (15 preparatów) i teoretyczne (testowe – 40 pytań) zaliczenia – kolokwia po zakończeniu danego

działu tematycznego (obowiązuje tematyka wykładów i ćwiczeń), przewidzianych jest 6 kolokwiów.

Nie jest przewidziane zdawanie przez studentów kolokwiów poprawkowych. Student może opuścić tylko jedno

kolokwium w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem złożenia u koordynatora danej tury zwolnienia lekarskiego.

W takim wypadku, student zdaje kolokwium praktyczne i testowe u swojego asystenta w terminie uzgodnionym

przez obie strony.

 Kolokwia praktyczne, sprawdzane są przez Koordynatora danej tury i osoby przez niego wyznaczone. Kolokwia

po sprawdzeniu są do wglądu u koordynatora. Kolokwia testowe są sprawdzane maszynowo przez czytnik. 

Nie  ma  możliwości  przedłużania  czasu  trwania  kolokwium  praktycznego,  bądź  czasu  pisania  kolokwium

testowego dla studentów obcokrajowców. Obowiązują ich identyczne limity czasowe jak studentów polskich.

Warunki uzyskania zaliczenia I i II semestru 

Obecność na zajęciach zgodnie z zasadami uczestnictwa.

Uzyskanie nie mniej niż 150 pkt. (50%) ze wszystkich kolokwiów cząstkowych, tj. sześć zaliczeń praktycznych 90

pkt. (6x15 pkt.), sześć zaliczeń testowych 240 pkt. (6x40 pkt.). 

330 pkt. – 100%

165 pkt. – 50%

 Studenci,  którzy nie  uzyskają  wymaganego minimum, zdają  kolokwium dopuszczeniowe składające się  z 80

pytań (warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 40 pkt. (50%). Kolokwium odbywa się przed I terminem egzaminu.

Brak zaliczenia przedmiotu skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu końcowego.

 Studenci, którzy uzyskają zaliczenia z przedmiotu, są dopuszczeni do egzaminu końcowego składającego się  

z dwóch etapów: praktyczny i teoretyczny.

Możliwe jest uzyskanie zwolnienia z egzaminu pod warunkiem uzyskania minimum 240 punktów.

Możliwe  jest  również zwolnienie z  egzaminu praktycznego pod warunkiem uzyskania  minimum 47 punktów  

z kolokwiów praktycznych.

Warunki egzaminu

Po  zakończeniu  zajęć  ćwiczeniowych,  organizowane  są  zajęcia  o  charakterze  powtórkowym,  mające  na  celu

przygotowanie do egzaminu praktycznego.

 Egzamin praktyczny – 20 preparatów, ocenianych od 0 do 1 punktu.

Do zaliczenia części praktycznej wystarczy uzyskanie 10 punktów.

 Zaliczenie egzaminu praktycznego nie jest koniecznym warunkiem do przystąpienia do egzaminu teoretycznego

(testowego),  jednak  student,  który  nie  zaliczył  egzaminu  praktycznego  otrzymuje  ocenę  niedostateczną

w pierwszym terminie, bez względu na wynik egzaminu testowego.

 Studenci, którzy zaliczą egzamin praktyczny w przypadku nie zaliczenia egzaminu teoretycznego (testowego) nie

muszą poprawiać egzaminu praktycznego we wrześniu.

 Studenci,  którzy  nie  zaliczą  egzaminu  praktycznego,  a  zaliczą  testowy,  muszą  powtórzyć  jedynie  egzamin

praktyczny. 

 Egzamin  teoretyczny  (testowy)  ma  formę  testu  identycznego  jak  testy  kolokwialne.  Składa  się  z  80  pytań

i obejmuje całość materiału, tematykę wykładów i ćwiczeń. Za poprawną odpowiedź student otrzymuje 1 punkt, za

błędną – 0 punktów. Do zaliczenia części teoretycznej wystarczy uzyskanie 42 punktów. 

Osoby,  które  nie  uzyskały  dopuszczenia  przed  pierwszym  terminem,  zdają  drugie  kolokwium  zaliczeniowe

(dopuszczeniowe) przed II terminem egzaminu.

 Egzamin poprawkowy (II termin) ma analogiczną formę do egzaminu przeprowadzonego w pierwszym terminie.

Ocena niedostateczna z egzaminu praktycznego dyskwalifikuje z przystąpienia do części  teoretycznej.  W celu

zaliczenia  egzaminu  testowego  w  drugim  terminie  wymagane  jest  uzyskanie  42  punktów.  Studenci,  którzy



w drugim terminie uzyskają 40-41 punktów, mają szansę zaliczyć egzamin ustnie, o ile w ciągu roku otrzymali 180

(60%) i  więcej  punktów z kolokwiów cząstkowych  oraz  pozytywną opinię  asystenta.  Za każde rozpoczęte 10

punktów powyżej 170, uzyskane w ciągu roku, student otrzymuje 1 punkt do egzaminu końcowego testowego, bez

względu na uzyskaną ilość punktów. 

Przykładowo: student A uzyskał w ciągu roku akademickiego 172,5 punktu – tj. uzyskuje 1 punkt – na egzaminie

końcowym – uzyskał 59 punktów + 1 punkt dodatkowy = 60 punktów (dostateczny). 

Dodatkowe punkty nie mogą być rozdzielone na dwie części egzaminu (praktyczną i teoretyczną) – są dodawane

wyłącznie  do wyniku  egzaminu testowego.  Punkty  uzyskane w ciągu roku  są  doliczane do wyniku  egzaminu

testowego zarówno w pierwszym, jak i w drugim terminie. 

 Punktacja.  

Egzamin testowy – termin I i II:

42-52 pkt. – dst.

53-60 pkt. – ddb.

61-67 pkt. – db.

68-73 pkt. – pdb.

74-80 pkt. – bdb.

Egzamin praktyczny: w celu zaliczenia wymagane jest uzyskanie 10 pkt (50%).

UWAGA!

Sam fakt posiadania przy sobie (nie mówiąc już o używaniu) w czasie kolokwium, czy egzaminu telefonu

komórkowego  lub  innych  urządzeń  komunikacji  elektronicznej  stanowi  dostateczną  podstawę  do

unieważnienia danej formy sprawdzianu wiedzy i przyznania studentowi zerowej liczby punktów. Ujawnienie

stosowania nieakceptowanych metod porozumiewania się w trakcie testu również skutkuje dyskwalifikacją.

OBOWIĄZUJĄCE PODRĘCZNIKI

1. „Anatomia  prawidłowa  człowieka”  pod  redakcją  prof.  Jerzego  Walochy  (skrypty  wydawnictwa  Uniwersytetu

Jagiellońskiego) – osteologia, kończyna górna i dolna. 

2. „Anatomia człowieka” Tom I; Adam Bochenek, Michał Reicher. 

3. „Anatomia człowieka” pod redakcją Witolda Woźniaka. 

4. Każdy kolorowy atlas anatomiczny. 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 

1. „Anatomia człowieka” Adam Bochenek, Michał Reicher; rozdział: Układ naczyń chłonnych. 

2. „Masaż leczniczy. Podstawy anatomiczne i techniki” Laura Allen, Dawid M. Pounds Clay & Pounds Wydanie 3

Edra Urban & Partner. Wrocław 2018.

UWAGA!

Każdy student podpisuje na pierwszych zajęciach oświadczenie o zaznajomieniu się z regulaminem Katedry dotyczącym

warunków zaliczenia kursu i przeprowadzania egzaminu z przedmiotu (cytowane poniżej).

Ja, niżej podpisana (podpisany) potwierdzam, że zapoznałam (zapoznałem) się z regulaminem wewnętrznym 

Katedry i Zakładu Anatomii UJ CM; zrozumiałam (zrozumiałem) warunki zaliczenia przedmiotu i egzaminu 



z Anatomii prawidłowej, na WNoZ Kierunek Fizjoterapia w roku akademickim 2021-21, co potwierdzam 

własnoręcznym podpisem.


