Regulamin Wydziału Lekarskiego 2016/2017
I. ZASADY PRZEBYWANIA NA SALACH KATEDRY I ZAKŁADU
ANATOMII PRAWIDŁOWEJ

Studenci powinni pamiętać, że znajdują się na salach, gdzie mają do czynienia
ze zwłokami ludzkimi wobec których obowiązuje powaga i szacunek.

1.

Wstęp do sal prosektoryjnych/ćwiczeń możliwy jest jedynie w stroju ochronnym (fartuch

wiązany do tyłu, nakrycie głowy, obuwie zmienne) wraz z identyfikatorem. Student jest
zobowiązany do pozostawienia okryć wierzchnich w szatni.
2. Wstęp do sal prosektoryjnych/ ćwiczeń możliwy jest jedynie dla studentów w godzinach
ćwiczeń własnych lub określonych oddzielnymi ogłoszeniami. Wprowadzanie osób
postronnych jest niedozwolone.
3. Wymagane jest przestrzeganie godzin rozpoczęcia ćwiczeń. Osoby spóźnione nie będą
wpuszczane do sal prosektoryjnych i traktowane jako nieobecne.
4. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje zachowanie czystości i zasad BHP.
5.

W salach prosektoryjnych/ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania pokarmów
oraz picia napojów. Obowiązuje również całkowity zakaz palenia tytoniu i przyjmowania
środków psychoaktywnych.

6. Podczas zajęć prosektoryjnych, wykładów, sprawdzianów praktycznych i testowych
kategorycznie zabrania się wnoszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń
rejestrujących w tym tabletów, fotografowania i/lub filmowania.

NIEPRZESTRZEGANIE WYMIENIONYCH POWYŻEJ ZASAD GROZI USUNIĘCIEM
Z ZAJĘĆ LUB WYKŁADU I SKIEROWANIEM SPRAWY
DO KOMISJI DYSCYPLINARNEJ UCZELNI.

II. ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA ĆWICZEŃ

1. Ćwiczenia z anatomii odbywają się według ustalonego harmonogramu ćwiczeń.
2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
3. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność (zaświadczenie lekarskie) na dwóch ćwiczeniach
w semestrze.
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4. Podstawą dopuszczenia do dalszych etapów, tj. kolokwium jest zaliczenie teoretyczne
z ćwiczeń.
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia
teoretycznego z ćwiczeń oraz sprawdzianu praktycznego w I terminie.
6. Na każdym ćwiczeniu obowiązuje znajomość materiału z ćwiczenia bieżącego oraz
ze

wszystkich

poprzednio

odbytych

ćwiczeń.

Znajomość

materiału

na

zajęciach

prosektoryjnych jest oceniana przez asystenta.
7. Do ćwiczeń prosektoryjnych student powinien być zaopatrzony w atlas anatomiczny i pincetę
anatomiczną, fartuch chirurgiczny i identyfikator.

III. SPRAWDZIANY PRAKTYCZNE

1. Każdy z cykli tematycznych zakończony jest sprawdzianem praktycznym.
2. Do I-go terminu sprawdzianu praktycznego dopuszczeni są studenci, którzy:
a) uzyskali pozytywny wynik z zaliczenia teoretycznego z ćwiczeń,
b) byli obecni na wszystkich ćwiczeniach lub opuścili maksymalnie 2 zajęcia, ale zdali zaliczenie
teoretyczne z ćwiczeń.
3. Warunkiem dopuszczenia do II-go i III -go terminu jest pozytywny wynik z zaliczenia
teoretycznego z ćwiczeń
4. II i III terminy sprawdzianów praktycznych odbywają się: w terminach wyznaczonych przez
Katedrę.
5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie praktycznym, stosowne
zaświadczenie lekarskie, należy przedłożyć w sekretariacie Katedry do 3 dni od daty
sprawdzianu praktycznego (w formie mailowej, telefonicznej, faxem, bezpośrednio
w sekretariacie. Katedry). W takim przypadku Studentowi przysługuje utracony termin
sprawdzianu praktycznego.
6. Student ma prawo ubiegać się u kierownika Katedry o dodatkowy termin, który odbędzie się
w formie sprawdzianu praktycznego z całego semestru - (dotyczy 1 i 2 semestru)
7. Student, który nie przystąpił do planowych zaliczeń z powodu nieusprawiedliwionych
nieobecności, traci prawo do ubiegania się o dodatkowe terminy zaliczeń.
8. W roku akademickim 2016/2017 odbędzie się 5 sprawdzianów praktycznych:
-

(3 - semestr zimowy (3 terminy do końca 1 semestru), 2 - semestr letni (3 terminy do końca
2 semestru))

-

Sprawdzian praktyczny - oceniane w skali od 0 do 2 pkt.:
a) Odpowiedź nieprawidłowa - 0 pkt.,
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b) Odpowiedź prawidłowa w języku polskim - 1 pkt.,
c) Odpowiedź prawidłowa w języku angielskim - 2 pkt lub w języku łacińskim - 2pkt.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu praktycznego jest uzyskanie wyniku ≥ 65%

9. W zależności od tematu ćwiczeniowego ilość preparatów na sprawdzianie praktycznym,
może być zmienna.
10. Wyniki sprawdzianu praktycznego zostaną opublikowane w ciągu 72 godzin (z wyłączeniem
dni wolnych), od momentu zakończenia sprawdzianu praktycznego ostatniej tury.
W uzasadnionych sytuacjach czas ten może zostać wydłużony.
11. Katedra, w tym sekretariat, nie udziela informacji telefonicznych, mailowych, ani ustnych
dotyczących wyników sprawdzianów praktycznych. Wyniki podawane są wyłącznie
na stronie internetowej Katedry.

IV. ZALICZENIA SEMESTRU

1. Warunkiem zaliczenia semestru jest zaliczenie testu teoretycznego z całego semestru.
2. Obowiązują trzy terminy testu teoretycznego - 1 i 2 termin do zakończenia semestru zimowego,
w przypadku trzeciego terminu semestru zimowego możliwym jest termin czerwcowy.
3. Semestr letni kończy się 3 terminami testu teoretycznego (do zakończenia zajęć dydaktycznych
w 2 semestrze).
4. Warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu teoretycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku
ze wszystkich sprawdzianów praktycznych
5. Test

teoretyczny

-

typu

prawda/fałsz

obejmuje

30

pytań

z

5

odpowiedziami

lub testy jednokrotnego/wielokrotnego wyboru.
6. Warunkiem zaliczenia testu teoretycznego jest uzyskanie ≥ 65%
7. Niezaliczenie testu teoretycznego skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu końcowego
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V. EGZAMIN

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie I i II semestru tj. zaliczenie
wszystkich sprawdzianów praktycznych oraz testu teoretycznego po I i II semestrze
2. Egzamin z anatomii składa się z dwóch części:
a) część praktyczna - obejmuje 50 punktów anatomicznych ocenianych każdy w skali
od 0 do 2 pkt:
b) odpowiedź nieprawidłowa - 0 pkt.,
c) odpowiedź prawidłowa w języku polskim - 1 pkt.,
d) odpowiedź prawidłowa w języku angielskim - 2 pkt. lub w języku łacińskim - 2 pkt,
e) część teoretyczna - test typu prawda/fałsz obejmuje 100 pytań z 5 odpowiedziami
lub testy jednokrotnego/wielokrotnego wyboru.
3. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie wyniku ≥ 65% tj. średniej ze sprawdzianu
praktycznego i testu teoretycznego
+
100

/2 100
250

4. Student, może ubiegać się o zwolnienie z egzaminu końcowego w przypadku zaliczenia
w I-szych terminach wszystkich sprawdzianów praktycznych i testu teoretycznego
z wynikiem ≥ 89,1%. W tym celu Student składa podanie o zwolnienie w sekretariacie
Katedry.
5. Skala ocen dla studentów spełniających w/w kryteria:
a) 89,1% - 91% - ocena 4,5 (pdb)
b) 91,1% - 100% - ocena 5,0 (bdb)
6. Egzamin poprawkowy (I termin poprawkowy) z anatomii składa się z dwóch części:
a) część praktyczna - obejmuje 50 punktów anatomicznych (tzw. szpilki) ocenianych każdy
w skali od 0 do 2 pkt:
- odpowiedź nieprawidłowa - 0 pkt.,
- odpowiedź prawidłowa w języku polskim - 1 pkt.,
- odpowiedź prawidłowa w języku angielskim - 2 pkt. lub w języku łacińskim - 2 pkt.
b) część teoretyczna - test typu prawda/fałsz obejmuje 50 pytań z 5 odpowiedziami lub testy
jednokrotnego/wielokrotnego wyboru.
7. Warunkiem zaliczenia egzaminu poprawkowego jest uzyskanie ≥ 65%
8. Egzamin poprawkowy ( III termin poprawkowy) może być egzaminem ustnym u Kierownika
Katedry
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9. Skala ocen egzaminu końcowego:
a) 65% - 73% - 3.0 (dst)
b) 73,1% - 83% - 3,5 (ddb)
c) 83,1% - 89% - 4.0 (db)
d) 89,1% - 91% - 4.5 (pdb)
e) 91,1% - 100% - 5.0 (bdb)
10. W uzasadnionych sytuacjach Kierownik Katedry, może odstąpić od wyżej wymienionej formy
egzaminu i przeprowadzić go w formie ustnej.
11. Decyzję o przepisaniu oceny z przedmiotu podejmuje Dziekan. W uzasadnionych
przypadkach Kierownik Katedry wnioskuje do Dziekana o jej przepisanie.
12. Egzamin komisyjny z anatomii odbywa się w sposób ustalony przez Dziekanat Wydziału
Lekarskiego.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

1. Do konkursu Scapula Aurea, mogą zostać dopuszczeni studenci, którzy zaliczyli pierwszy
i drugi semestr w I terminie oraz uzyskali końcową średnią ≥ 89,1%. Kierownik Katedry
zastrzega sobie prawo do zmiany średniej kwalifikującej
do konkursu Scapula Aurea.

2. Kierownik katedry przewiduje formy przepisania egzaminu z anatomii prawidłowej z oceną
min. dobrą (4.0) i liczbą godzin zgodną z sylabusem katedry.
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