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Warunkiem zaliczenia przedmiotu Anatomia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu oraz zaliczenie 

wszystkich kolokwiów teoretycznych i praktycznych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest 

uzyskanie pozytywnej oceny z 4 kolokwiów teoretycznych i 4 kolokwiów praktycznych oraz udział w 

ćwiczeniach prosektoryjnych potwierdzony pozytywną opinią asystenta. 

 

• Egzamin w formie pisemnej (test - 50 pytań, należy wybrać 1 odpowiedź poprawną z 5 odpowiedzi) odbywa 

się po zakończeniu zajęć w II semestrze, w trakcie sesji letniej. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 

min. 30 pkt. W przypadku otrzymania z kolokwiów teoretycznych średniej oceny 4.5 lub wyższej do wyniku z 

egzaminu zostanie doliczone dodatkowe 3 pkt, ale pod warunkiem uzyskania co najmniej 30 pkt  

z testu egzaminacyjnego. Suma punktów stanowi ocenę końcowa wpisywaną w USOS. 

Punkty z egzaminu przeliczane są na ocenę w następujący sposób: 

[0 – 29] 2.0;  [30 – 34] 3.0;  [35 – 39] 3.5;  [40 – 44] 4.0;  [45 – 47] 4.5;  [48 – 50] 5.0 

 

• Kolokwia teoretyczne odbywają się w I semestrze w ramach wykładów (terminy podane w harmonogramie 

zajęć). Kolokwia teoretyczne są w formie pisemnej (test - 30 pytań, należy wybrać 1 odpowiedź poprawną  

z 5 odpowiedzi). Do zaliczenia kolokwium wymagane jest uzyskanie min. 18 pkt. 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 I semestrze, ale nie później niż przed 

zakończeniem zimowej sesji egzaminacyjnej. 

Punkty z kolokwium przeliczane są na ocenę w następujący sposób: 

[0 – 17] 2.0;  [18 – 20] 3.0;  [21 – 23] 3.5;  [24 – 26] 4.0;  [27 – 28] 4.5;  [29 – 30] 5.0 

 

• Kolokwia praktyczne odbywają się w II semestrze w ramach ćwiczeń (terminy podane w harmonogramie 

zajęć). Należy podać w języku polskim nazwy struktur anatomicznych zaznaczonych na preparatach 

prosektoryjnych. W ramach każdego kolokwium na preparatach prosektoryjnych zaznaczanych jest  

10 struktur anatomicznych do rozpoznania. Czas na podanie nazwy wskazanej struktury wynosi 30 sekund. 

       W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z kolokwium należy zdać go powtórnie u asystenta     

       prowadzącego ćwiczenia w okresie 1 tygodnia od dnia ogłoszenia wyników z I terminu kolokwium.  

 

Sposób oceny kolokwium praktycznego: 

 0 – 5 poprawnie rozpoznanych struktur:  2.0 

      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 

 

• Wymagana jest obecność na wszystkich wykładach i ćwiczeniach 

W przypadku nieobecności na wykładach lub ćwiczeniach, materiał musi być zaliczony u asystenta 

prowadzącego ćwiczenia do końca danego bloku tematycznego, tzn. przed kolokwium praktycznym. 

Nieusprawiedliwiona absencja na zajęciach skutkuje niezaliczeniem przedmiotu. 
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