
Strona 1 z 17 

 

   Zał.2.                                                                                                                        Wrocław  30.09.2022r. 

 

                  REGULAMIN     EGZAMINU    PRAKTYCZNEGO /E.P./ 

                                Z   ANATOMII   PRAWIDŁOWEJ 

Egzamin z Anatomii Prawidłowej składa się z dwóch części: 

Egzaminu Praktycznego / E.P./ i Egzaminu Teoretycznego /E.T./. 

Tylko pozytywne zdanie  E.P. warunkuje przystąpienie do E.T. ! 

                                                  ////////// 

 1.  Studenci w białych fartuchach   gromadzą  się  przed  Salą  Wykładową  

       Katedry  Anatomii  Prawidłowej na piętrze 

            30 minut     przed  wyznaczoną   dla  nich  godziną egzaminu !! 

      podaną w  grafiku  E.P. dla poszczególnych grup  /w gablocie ogłoszeń/.   

2. Należy przygotować w celu sprawdzenia tożsamości : 

legitymację   studencką   i okazać  osobom sprawdzającym   obecność 

przed wejściem na Salę Wykładową. 

3.  Należy posiadać przy sobie  2 / piszące/ długopisy koloru czarnego lub 

niebieskiego. Wszystkie  torby, książki, odzież wierzchnią, należy uprzednio 

pozostawić w szatni. Nie wolno ich wnosić i pozostawiać na Sali Wykładowej.  

    Zakład Anatomii za pozostawione na Sali rzeczy osobiste  nie odpowiada !  

Sala Wykładowa, po przejściu studentów do prosektorium, będzie zamknięta  

i niedostępna dla studentów wychodzących po egzaminie.  

Telefony komórkowe należy wyłączyć, a korzystanie z nich w prosektorium, 

podczas oczekiwania na egzamin, jest zabronione pod sankcją usunięcia z 

prosektorium  oraz  niedopuszczenia  do E.P. 

4.  Studenci zgromadzeni w ostatnim prosektorium są wpuszczani  grupami  po  

15 osób  do  środkowego  prosektorium,  gdzie każdy z nich  otrzymuje   

 Kartę odpowiedzi  i sztywną podkładkę pod kartę odpowiedzi. Na karcie należy 

wpisać przed wejściem na egzamin  datę egzaminu,  Nazwisko i Imię,  numer 

albumu, numer grupy i wydział.  
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5.  Ze środkowego prosektorium asystenci wprowadzają do dużego prosektorium 

grupę  15.  studentów, gdzie  każdy z nich zajmuje wskazane przez asystenta 

jedno z 15. stanowisk. Po  3 stanowiska przypadają na każdy z  5. działów :   

                                1.  GŁOWA  I  SZYJA 

                2.  KOŃCZYNA  GÓRNA  I  DOLNA 

                3.  KLATKA  PIERSIOWA 

                               4.  BRZUCH  I  MIEDNICA 

           5.  C.U.N., NARZĄDY ZMYSŁÓW I  UKŁAD AUTONOMICZNY 

    6. Student na karcie  odpowiedzi  pod  odpowiednim numerem !   wpisuje  

         ŁACIŃSKĄ   lub   ANGIELSKĄ    nazwę   szczegółu anatomicznego   

        wskazanego przez   strzałkę  z  tym  samym   numerem !!!. 

    7.  Na  stanowisku  mogą znajdować się :   

         plakaty anatomiczne, kości,  modele anatomiczne, ryciny anatomiczne,     

      preparaty mokre ( kończyny, tułów,  narządy wewn., zwłoki). 

  8.  Każdy z 5. działów ma 3 stanowiska, po   2. strzałki  z numerem,    

       przypadające  na   1. stanowisko,  przy  którym  student  stoi   

      przez     1. minutę  / tj. 60 sekund /,  następnie na polecenie asystenta   

      „ przechodzimy w lewo „  student  przechodzi do kolejnego stanowiska 

      obok,  gdzie również ma 1.  minutę   na napisanie  dwóch nazw   

      łacińskich lub angielskich . 

    9. Obowiązuje bezwzględna cisza oraz zakaz porozumiewania się z  innymi  

        zdającymi .  Nie dostosowanie się do regulaminu  może skutkować  

        usunięciem studenta  z prosektorium i  nie zaliczeniem  egzaminu. 

 10.  Liczy się  pierwsza wpisana odpowiedź . Nie należy dokonywać skreśleń   

         na karcie odpowiedzi.  

 11.  Za jedną poprawną odpowiedź student otrzymuje jeden /1/ punkt. 

 12. Do zaliczenia E.P.  na  ocenę   dostateczną  należy uzyskać minimum 

       20  punktów na 30 możliwych. 

 13. 1/  Lista osób, które nie zdały  E.P. w pierwszym terminie  w  czerwcu, 

       będzie  wywieszona w gablocie  tego samego dnia po egzaminie  lub  

       najpóźniej rano, następnego dnia  po E.P.    
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       Następnego dnia  po E.P.  po wywieszeniu listy, osoby te mają wgląd 

       do swojej karty odpowiedzi  tylko  tego  dnia, u adiunkta dydaktycznego  

       w godz. od 9.00 – 11.00.  

        2/  Lista osób, które nie zdały  E.P. w  terminie poprawkowym I lub II  we  

       wrześniu  będzie  wywieszona  tego samego dnia po  E.P.  lub  najpóźniej  

       rano, następnego dnia  po E.P.   Następnego dnia  po E.P.  po wywieszeniu   

     listy, osoby te mają wgląd do swojej karty odpowiedzi  tylko  tego  dnia, u   

     adiunkta dydaktycznego w sekretariacie Zakładu, w godz. od 9.00 – 11.00.  

14. Po zdaniu  E.P. / uzyskanie minimum   20  punktów /  student  

       przystępuje do  E.T. / pisemnego  / w  1. terminie  sesji  letniej  

       / w czerwcu /. 

15. Uzyskanie mniejszej, niż 20, ilości punktów    oznacza: 

       1/     niezaliczenie E.P.   /ocena niedostateczna- 2/    i  

       2/    niedopuszczenie  do  E.T.   w  1. terminie  sesji letniej  

              / w czerwcu  / i ogólną ocenę niedostateczną z egzaminu. 

………………………………………………………………………………………………………… 

16. Student we  wrześniu  przystępuje do SESJI POPRAWKOWEJ, 

       składającej się z dwóch terminów poprawkowych – I  i  II: 

      1/   w  I  poprawkowym               do  I poprawkowego   E.P.,  

             a po jego  zdaniu  do ustnego     I poprawkowego   E.T.  

     2/   Studenci, którzy   nie zdali   I poprawkowego    E.P.  

            NIE MOGĄ PRZYSTĄPIĆ  do I poprawkowego  E.T. !! 

i  otrzymują   ocenę niedostateczną /2/ z Anatomii.  

     3/   Zdają  oni w  wyznaczonym dniu  II poprawkowy   E.P.,   

           a po jego zdaniu przystępują   do ustnego II poprawkowego 

E.T..   

           Nie zdanie  E.P.   oznacza    niedopuszczenie do E.T.  i   

           ostateczne niezdanie egzaminu z  Anatomii Prawidłowej ! 
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………………………………………………………………………………………..  

                          Usprawiedliwienia lekarskie . 

17. Studenci, którzy nie przystąpili do E.P. w 1. terminie  

      sesji letniej / czerwiec/, a tym  samym do  E.T., 

      z powodu choroby,  usprawiedliwionej  wyłącznie 

      zaświadczeniem lekarskim,   zdają jako 1. termin oba 

      egzaminy  w sesji poprawkowej  / we wrześniu/,  

      w dniu I poprawkowego E.P. i wyznaczonym dniu E.T.. 

…………………………………………………………………………………………… 

18. Studenci, którzy nie przystąpili do I poprawkowego  E.P.  

      z  powodu  choroby,   usprawiedliwionej    wyłącznie   

     zaświadczeniem lekarskim: 

    1/   ZDAJĄ    obowiązkowo I poprawkowy   E.P.  

          następnego dnia po zwolnieniu,  a przed dniem   

          II poprawkowego  E.P., a po jego zdaniu  zdają  

          w  wyznaczonym dniu I poprawkowy  E.T. /ustny/.  

   2/   Niezdanie  I poprawkowego  E.P.     oznacza brak 

          możliwości  zdawania także I poprawkowego E.T..  

    3/  Student zdaje  wówczas  II poprawkowy  E.P.  w dniu    

         wyznaczonym dla   II poprawkowego  E.P., a po jego 

         zdaniu  zdaje w wyznaczonym dniu II poprawkowy  

E.T./ustny/. 
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REGULAMIN     EGZAMINU    teoretycznego / testowego /E.T./ 

                                Z   ANATOMII   PRAWIDŁOWEJ 

   
1.  Studenci zgłaszają się na egzamin 30 minut przed terminem 

jego rozpoczęcia. Dokładny termin egzaminu oraz lokalizacje 

zostaną podane podczas wykładu na minimum 1 miesiąc przed 

początkiem letniej sesji egzaminacyjnej i będzie 

skoordynowany z terminem egzaminu z innych przedmiotów w 

sesji letniej. 

 

2. Na egzamin należy przyjść ubranym w odpowiednim, 

eleganckim ubraniu; posiadać minimum 2 długopisy o kolorze 

niebieskim. 

 

3. Na egzamin nie przynosimy/wnosimy toreb, telefonów, 

laptopów  tabletów i innych środków służących do komunikacji 

elektronicznej. Na egzamin nie wolno wnosić także książek, 

notatek, zeszytów itp. Na egzamin nie wnosi się także jedzenia 

jak i napojów. W przypadku wysokich temperatur Kierownik 

Jednostki lub Koordynator Przedmiotu może warunkowo 

wyrazić zgodę na wniesienie napojów do sal. 

 

4. Egzamin ma charakter testowy. Pytania są zamknięte, 

jednokrotnego wyboru, obejmują treści programowe 

przedmiotu. Za część teoretyczną można uzyskać maksymalnie 

120 pkt., a warunkiem jej zaliczenia jest udzielenie minimum 

80 prawidłowych odpowiedzi. 

 

5. Każde pytanie jest wyświetlane jednokrotnie przez czas 45 

sekund. Nie ma możliwości powrotu do pytania. 
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6. Student zaznacza jedną odpowiedź na papierowej karcie 

odpowiedzi znakiem krzyżyka. Inne formy zaznaczenia  jak i 

więcej niż dwie poprawki nie są poddawane ocenie. 

 

7. Osoby ze znaczną wadą wzroku są zobligowane do zgłoszenia 

w/w faktu Koordynatorowi Przedmiotu w celu 

zagwarantowania miejsca o optymalnej widoczności. 

 

8. W przypadku trudności technicznych egzamin może być 

anulowany i następnie przeprowadzony w formie ustnej 

 

 

Kryteria oceny z egzaminu 

Ocena: 

 Bardzo dobra (5,0) 91-100% /109-120pkt./ odpowiedzi 

poprawnych w teście lub podczas odpowiedzi ustnej- 

odpowiedź na pełen zakres zagadnień, osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia obejmujących 

wszystkie istotne aspekty  

 Ponad dobra (4,5) 81-90% /97-108pkt./ odpowiedzi 

poprawnych w teście lub podczas odpowiedzi ustnej - 

drobne błędy lub nieścisłości w zakresie odpowiedzi, 

osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi 

błędami lub nieścisłościami  

 Dobra (4,0) 71-80%  /85-96pkt./ odpowiedzi 

poprawnych w teście lub podczas odpowiedzi ustnej 

egzaminator musi naprowadzić pytanego na 

prawidłową odpowiedź, osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej 

istotnych aspektów 

 Dość dobra (3,5) 68-70% /81-84pkt./ odpowiedzi 

poprawnych w teście lub podczas odpowiedzi ustnej 
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egzaminator koryguje błędy pytanego, osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia z pominięciem 

pojedynczych istotnych aspektów lub z istotnymi 

nieścisłościami 

 Dostateczna (3,0) 67% /80pkt./ odpowiedzi poprawnych 

w teście lub podczas odpowiedzi ustnej brak 

odpowiedzi lub odpowiedź błędna na jedno pytanie 

przy bardzo dobrej odpowiedzi na pozostałe trzy 

pytania lub niepełna odpowiedz na wszystkie pytania. 

Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia                   

z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub           

z poważnymi nieścisłościami 
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Zał.1.                                                                                                              Wrocław  30.09.2022 r.                    

REGULAMIN 

ZAJĘĆ  PRAKTYCZNYCH  DLA  STUDENTÓW 

W  ZAKŁADZIE  ANATOMII  PRAWIDŁOWEJ 

UNIWERSYTETU  MEDYCZNEGO we WROCŁAWIU 

                                                                                                            

A.  ZASADY  ORGANIZACYJNE  I  PORZĄDKOWE . 

    ==================================================   

1.  Ćwiczenia z Anatomii Prawidłowej człowieka odbywają się w trzech 

    salach Prosektorium Zakładu Anatomii Prawidłowej . 

2. Studenci przebywający w Prosektorium mają obowiązek noszenia  

    białych fartuchów lekarskich i posiadać gumowe rękawiczki lekarskie. 

    Nie wolno przebywać w Prosektorium bez  białego fartucha lekarskiego ! 

3. Zabrania się, ze względów sanitarnych, wnoszenia do Prosektorium  

    toreb, plecaków itp. oraz odzieży wierzchniej / kurtki, płaszcze /,  

    które  należy zostawić w szatni.  

4. Studentów obowiązuje:  

    1/  poszanowanie zwłok i szczątków ludzkich / kości, preparatów  

     „mokrych„, zwłok /. Profanowanie ich będzie skutkowało skierowaniem   

     wykroczenia do Komisji Dyscyplinarnej. 

    2/  bezwzględny zakaz wykonywania w  Prosektorium aparatami  

     fotograficznymi lub telefonami komórkowymi zdjęć zwłok, szkieletów, 

     kości,  preparatów „mokrych”. 

    3/  bezwzględny zakaz korzystania w Prosektorium z telefonów  



Strona 9 z 17 

 

komórkowych oraz innych przekaźników informacji, które należy 

wyłączyć  przed wejściem na ćwiczenia. 

    4/  zakaz żucia gumy, jedzenia i picia. 

    5/  nakaz związywania długich włosów, aby nie dotykać nimi zwłok i  

         preparatów mokrych.  

5. Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie o godzinie przewidzianej planem 

zajęć. Grupy studenckie wchodzą do Prosektorium i zajmują swoje miejsca  

   ok.5  minut  wcześniej. Spóźniający się studenci mogą być nie przyjęci   

   przez  asystenta  na ćwiczenia i mieć wpisaną nieobecność.   

   Wchodząc do Prosektorium należy zachować ciszę i nie trzaskać drzwiami ! 

6. W czasie trwania ćwiczeń nie wolno samowolnie, bez zgody prowadzącego 

zajęcia, podchodzić do innych ćwiczących grup, a także prowadzić głośnych 

rozmów. 

7. Nie wolno studentom wchodzić i przebywać w Prosektorium poza godzinami 

    swoich ćwiczeń. 

8. Obowiązuje zachowanie należytej powagi i szacunku wobec zwłok i szczątków 

ludzkich zgodnie z zasadami i normami etyki medycznej. 

9. Wszystkich studentów przebywających w pomieszczeniach Zakładu Anatomii 

Prawidłowej obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów BHP i 

P/POŻ. 

10. Wykłady oraz prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas zajęć z 

Anatomii Prawidłowej stanowią własność intelektualną i tym samym objęte są 

prawem autorskim. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie ich w 

całości lub we fragmentach bez zgody autorów jest zabronione. 
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B. ZASADY ZALICZEŃ W SEMESTRZE ZIMOWYM I LETNIM: 

===================================================   

                   1.   ĆWICZEŃ  

               2.   SPRAWDZIANÓW 

               3.   NIEOBECNOŚCI 

-----------------------------------------------------------------------------------  

1.                                        ĆWICZENIA.  

1/ Ćwiczenia z anatomii prawidłowej człowieka obejmują:  

    dla I r. Wydziału Lekarskiego  

    - 65  godzin lekcyjnych   w semestrze  pierwszym, zimowym  / 1. /  

   -  65  godzin lekcyjnych   w semestrze  drugim,       letnim        / 2. /  

                                                           oraz 

     dla  I  r. Wydziału Lek.- Stomatologicznego: 

      - 60  godzin lekcyjnych     w semestrze  pierwszym,  zimowym  / 1. / 

      - 45  godzin lekcyjnych     w semestrze  drugim,        letnim        / 2. /  

                              Godzina lekcyjna / g.l. / trwa 45 minut.     

2/ = Student powinien być przygotowany z tematu bieżącego ćwiczenia. 

    = Wiedza studenta będzie uzupełniana przez asystenta na ćwiczeniach 

       i  kontrolowana w formie  ustnej lub pisemnej odpowiedzi oraz wpisów  

       do  Zeszytów zaliczeniowych do ćwiczeń z anatomii prawidłowej,  

    = Temat każdego ćwiczenia musi  być zaliczony na ocenę pozytywną, a ocena 

       niedostateczna musi być poprawiona na kolejnym ćwiczeniu, a przed terminem 

       Sprawdzianu obejmującego to ćwiczenie.  

    = Warunkiem  dopuszczenia studenta do zdawania  Sprawdzianu są   

        pozytywne  oceny  z ćwiczeń, które ten sprawdzian obejmuje !! 

    = Brak poprawy ocen niedostatecznych /2/ z ćwiczeń  przed terminem  

       Sprawdzianu skutkuje niedopuszczeniem do pierwszego terminu Sprawdzianu. 
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    = Oceny niedostateczne muszą być poprawione przed drugim terminem  

       Sprawdzianu. 

    = Brak poprawy ocen niedostatecznych z ćwiczeń przed drugim terminem 

       Sprawdzianu skutkuje ostatecznie oceną niedostateczną /2/ ze Sprawdzianu !  

3/ W gablocie ogłoszeń Zakładu Anatomii  jest podany z datami  Program ćwiczeń,  

    podzielony na  trzy części :  

            - PIERWSZA   / osteologia  z  syndesmologią /  

               kończąca się                  I    Sprawdzianem  w sem. 1. 

            - DRUGA         / ćwiczenia  prosektoryjne /   

              obejmująca                   II    Sprawdzian       w  sem. 1.    

                                                  III    Sprawdzian       w  sem. 2. 

            - TRZECIA     / C.U.N. i Narządy Zmysłów /   

              kończąca się                IV   Sprawdzianem   w sem. 2. 

 …………………………………………………………………………………….  

2.                                     SPRAWDZIANY.   

W roku akademickim  student obowiązany jest zdać pozytywnie 4 Sprawdziany  

/ I-IV/, składające się z:  1]  Części  praktycznej 

                                          2]  Części  teoretycznej 

1] Część praktyczna  każdego Sprawdzianu polega na rozpoznaniu i wpisaniu w  

       Karcie  odpowiedzi w jęz. łacińskim lub angielskim, w czasie 3,5 minuty,  

       nazwy 7. szczegółów anatomicznych wskazanych  strzałkami na preparatach,   

      modelach anatomicznych, planszach, kościach.  

      Za każdą poprawną odpowiedź student uzyskuje 1 punkt.  

      Za nieprawidłową nazwę lub jej  brak otrzymuje 0 punktów.  

      Do zaliczenia części praktycznej należy uzyskać  min. 5 punktów ! 

      Tylko zdanie Części  praktycznej  / min. 5 punktów/ uprawnia do zdawania  

      części  teoretycznej  Sprawdzianu. 

2] Część teoretyczna polega na ustnej odpowiedzi na 3 wylosowane przez studenta  

      pytania, podane w gablocie ogłoszeń dla studentów. Z każdego pytania należy 
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      uzyskać ocenę pozytywną, a końcowa ocena ze Sprawdzianu jest uśredniona. 

      Otrzymanie oceny niedostatecznej /2/ nawet z jednego pytania oznacza ocenę 

      niedostateczną z całego Sprawdzianu. W terminie poprawkowym /2./ student  

      losuje ponownie 3 pytania. 

Jeżeli student z części praktycznej uzyska mniej niż 5 punktów nie może przystąpić  

do części teoretycznej w pierwszym terminie /1./, z którego otrzymuje ocenę 

niedostateczną  /2/. Zdaje ponownie część praktyczną i teoretyczną w drugim /2./ 

terminie na takich  samych zasadach jak w pierwszym /1./ terminie. 

           ……………………………………………………………… 

                   

1. W semestrze  1.  / zimowym / 

1. Każdego studenta obowiązuje zaliczenie: 

 I  Sprawdzianu  -  z nauki o kościach / osteologia / i o połączeniach  

                               kości / syndesmologia /       =  CZĘŚĆ PIERWSZA 

     II  Sprawdzianu  -  z ćwiczeń prosektoryjnych  = CZĘŚĆ DRUGA, 

                                     zrealizowanych do dnia tego Sprawdzianu.  

2. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej /2/ ze Sprawdzianu  w pierwszym       

 terminie student ma prawo przystąpić do Sprawdzianu w drugim terminie 

/poprawkowym/.  

W przypadku nie zaliczenia w obu / 1. i 2. / terminach któregokolwiek z czterech  /I, II, III,   

IV / Sprawdzianów student może złożyć pisemne odwołanie z uzasadnieniem do 

Kierownika Katedry  

       Anatomii, który może  zarządzić Sprawdzian Komisyjny  / 3. termin / u Kierownika  

       Katedry lub wyznaczonego asystenta.  

   3. Jeżeli student nie uzyska pozytywnych ocen z wymaganych  Sprawdzianów /I, II/,  

 w obu terminach / 1. i 2. / ma prawo do zdawania kolokwium z całości materiału 

 objętego programem semestru zimowego!, losując pytania z obu Sprawdzianów, 

 nawet jeśli jeden z nich miał wcześniej zaliczony pozytywnie !! 
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 Termin zdawania kolokwium / 3. termin/  przypada na ostatnie ćwiczenie w sem.  

 zimowym, przed zimową sesją egzaminacyjną.  

4.W przypadku niezaliczenia  kolokwium  jw. / pkt.3 / z anatomii,  niekończącej się  

   egzaminem w sesji zimowej, dziekan może  warunkowo dopuścić studenta do sesji 

   i udzielić zgody na wpis warunkowy na kolejny semestr, wyznaczając termin  

   /4. termin warunkowy/ zaliczenia przedmiotu tj. kolokwium z całości materiału. 

   Zaliczanie  warunku /4.termin/  z anatomii z sem. zimowego odbywa się  

   na pierwszym ćwiczeniu z anatomii  w sem. letnim. 

5.Niezaliczenie warunku /4. termin/  skutkuje niezaliczeniem semestru zimowego  

   i niedopuszczeniem  studenta  do zajęć z anatomii  w semestrze letnim !!.  

                                     

2.  W semestrze   2.  / letnim / 

1. Każdego studenta obowiązuje zaliczenie : 

III  Sprawdzianu - z pozostałych ćwiczeń prosektoryjnych     = CZĘŚĆ  DRUGA  

        IV  Sprawdzianu - z układu nerwowego i narządów zmysłów = CZĘŚĆ TRZECIA. 

      Zasady zaliczenia obu Sprawdzianów są takie same jak w semestrze 1. zimowym. 

  Semestr letni kończy się Egzaminem z przedmiotu Anatomia. 

    2. Jeżeli student nie uzyska pozytywnych ocen z  wymaganych  Sprawdzianów /III, IV/,  

  w obu terminach / 1. i 2. / ma prawo do zdawania kolokwium z całości materiału 

  objętego  programem  semestru  letniego / 3. termin/! na  ostatnim  ćwiczeniu  

  z anatomii   w sem. letnim, przed letnią sesją egzaminacyjną, a po zdaniu tego     

kolokwium zdaje egzamin z anatomii  w pierwszym /1./   terminie  letniej   sesji 

egzaminacyjnej /w czerwcu/. 

3. W przypadku niezaliczenia  wyżej wymienionego kolokwium student nie zostaje  

    dopuszczony do zdawania egzaminu z anatomii  w pierwszym terminie. 

    Student niedopuszczony do pierwszego terminu egzaminu ma prawo  do zdawania  

    kolokwium dopuszczającego do egzaminu poprawkowego /4.termin – warunek/ 

   przed rozpoczęciem sesji poprawkowej. Zakład Anatomii wyznacza termin zdawania  

   kolokwium  dopuszczającego  na pierwszy  dzień  sesji  poprawkowej, przed dniem  
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   I poprawkowego Egzaminu Praktycznego, jeśli Dziekan nie wyznaczy  innego  terminu. 

    = Po uzyskaniu zaliczenia kolokwium dopuszczającego do egzaminu student może  

       przystąpić do pierwszego terminu egzaminu poprawkowego. 

    = W przypadku niezaliczenia kolokwium dopuszczającego student nie może uzyskać  

       zaliczenia przedmiotu !   i przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

 = Zaliczenie przedmiotu objętego egzaminem dokonywane jest na podstawie zaliczeń  

    wszystkich form zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu oraz pozytywnej  

    oceny z egzaminu. 

4. Nieprzystąpienie do któregokolwiek ze Sprawdzianów / I, II w sem. zimowym, 

    III, IV w sem. letnim/ oznacza niedopełnienie przez studenta obowiązku zaliczeń  

    z anatomii  i  tym  samym  niezaliczenie  przedmiotu  bez możliwości  warunku !  

………………………………………………………………………………………………. 

3.                                  NIEOBECNOŚCI.  

   1. Zgodnie z Regulaminem studiów obecność studenta na wszystkich ćwiczeniach  

   jest  obowiązkowa  i  kontrolowana.  

2. Nieobecność na zajęciach, wymaga usprawiedliwienia i odrobienia zajęć, w uzgodnieniu z   

osobą prowadzącą zajęcia, niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności, zgodnie z 

regulaminem przedmiotu. 

Obecność na Sprawdzianach jest obowiązkowa ! Nieobecność z powodu  

choroby musi być usprawiedliwiona wyłącznie zaświadczeniem lekarskim.  

Brak usprawiedliwienia nieobecności na Sprawdzianie oznacza jego niezaliczenie. 

3. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od studentów, na ich wniosek 

zajęcia będą przeprowadzone w innym terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.  

    4. Pozostałe nieobecności na ćwiczeniach muszą być usprawiedliwione tylko   

      zaświadczeniem lekarskim, którego kopię student winien przedłożyć asystentowi       

      na pierwszym ćwiczeniu po nieobecności, a oryginał zaświadczenia dostarczyć     

      do Dziekanatu, gdzie jest przechowywany w teczce personalnej studenta.  

   Nieobecność studenta na zajęciach nie zwalnia go z obowiązku nauczenia się 

   tematu opuszczonego ćwiczenia.  
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4. Prowadzący zajęcia wyznacza termin i formę zaliczenia opuszczonych ćwiczeń /ustną lub  

pisemną /. 

  5. W wyjątkowych sytuacjach student może odrobić to samo tematycznie ćwiczenie 

   z inną grupą ćwiczeniową po zgłoszeniu u swojego asystenta, który uzgodni to z  

   asystentem tej grupy. Asystent daje studentowi pisemne potwierdzenie odrobienia  

   zajęć, które należy przedłożyć swojemu asystentowi na następnych ćwiczeniach. 

   6.  Nieobecność na  1. terminie Sprawdzianu z powodu choroby, usprawiedliwiona 

      wyłącznie zaświadczeniem lekarskim, oznacza, że zaraz po ustaniu zwolnienia  

      student  zdaje na ćwiczeniu  1. termin  Sprawdzianu. 

   W przypadku niezaliczenia  Sprawdzianu  w  1. terminie  student zdaje 2. termin  

   Sprawdzianu  zaraz  na  następnym ! ćwiczeniu.  

    W przypadku ponownej  / usprawiedliwionej ! / nieobecności  na  tym  ćwiczeniu 

    2. termin  zdaje  u  Kierownika  Zakładu  lub wyznaczonego adiunkta, zaraz 

    po ustaniu zwolnienia lekarskiego. 

    Brak usprawiedliwienia  nieobecności  na 2-gim terminie Sprawdzianu skutkuje 

    ostatecznym  niezaliczeniem go /ocena niedostateczna 2 / 

7.  Zakres materiału z ćwiczeń, które nie odbyły się z powodu godzin rektorskich 

    student jest zobowiązany opanować sam, natomiast asystent uzupełni wiedzę 

    praktycznie na najbliższym ćwiczeniu. 

==============================================================   
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EGZAMIN 

1.Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie przez studenta zajęć 

  dydaktycznych z danego przedmiotu. 

2.Egzamin z anatomii prawidłowej  składa się z dwóch równoważnych  części – 

  praktycznej i teoretycznej. 

  = Egzamin  praktyczny /E.P./ - odbywa się on w pierwszym  dniu  letniej sesji   

                                                       egzaminacyjnej w czerwcu, wg podanego grafiku  

                                                       oraz w obu terminach /I i II/ sesji poprawkowej  

                                                       we wrześniu, według podanego w gablocie ogłoszeń 

                                                       Zakładu Regulaminu Egzaminu  Praktycznego. 

  

 = Egzamin  teoretyczny /E.T./ - w formie pisemnej, w kolejnych dniach sesji letniej  

                                                        w czerwcu, wg ustalonego  grafiku oraz ustnie 

                                                        w sesji poprawkowej /I i II/ we wrześniu.  

 

 

Do  zaliczenia egzaminu z anatomii wymagane jest otrzymanie oceny minimum dostatecznej  

z każdej części egzaminu. Warunkiem  dopuszczenia  do  Egzaminu  Teoretycznego  /E.T./   

jest  zdanie  Egzaminu Praktycznego /E.P./. 

 

Egzamin  teoretyczny /E.T./  (pierwszy termin) – jest 120 pytaniowym testem zamkniętym, 

jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia E.T niezbędne jest uzyskanie minimum 67% poprawnych 

odpowiedzi (oznacza to uzyskanie poprawnej odpowiedzi na 80 pytań testowych). Przykładowe 

testowe pytania egzaminacyjne są podane w gablocie ogłoszeń Zakładu. 

 

Egzamin  teoretyczny poprawkowy  - polega na udzieleniu poprawnej ustnej odpowiedzi na 

każde wylosowane przez studenta 4 pytania, reprezentujące  cztery działy anatomii.  Szczegóły 

zasad egzaminu ustnego zostaną podane podczas ćwiczeń. 

Pytania egzaminacyjne są podane do wiadomości studentów w gablocie ogłoszeń Zakładu. 



Strona 17 z 17 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 


