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REGULAMIN ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO 

PRZEDMIOT: Anatomia Prawidłowa 

 

A. Organizacja i zasady porządkowe 

1. Ćwiczenia odbywają się przy wyznaczonych stołach w jednej z sal Prosektorium Zakładu Anatomii 

Prawidłowej.  

2. W Prosektorium obowiązują białe fartuchy lekarskie. Brak fartucha uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.  

3. Odzież wierzchnią oraz torby i plecaki należy pozostawić w szatni przed rozpoczęciem zajęć.  

4. Studentów obowiązuje poszanowanie zwłok i szczątków ludzkich wykorzystywanych podczas zajęć zgodnie z 

zasadami etyki medycznej. Naruszenie tego punktu będzie zgłaszane do Komisji Dyscyplinarnej.  

5. W Prosektorium jest bezwzględny zakaz fotografowania preparatów mokrych, kości, zwłok oraz plansz.  

6. Wchodząc do Prosektorium należy wyłączyć telefony komórkowe.  

7. W Prosektorium obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy, jedzenia i picia.  

8. Osoby posiadające długie włosy są zobowiązane je związać, aby nie dotykać nimi zwłok i preparatów.  

9. Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie, studenci wchodzą 5 minut wcześniej i zajmują miejsca. Osoby 

spóźnione mogą nie zostać przyjęte na zajęcia.  

10. Studenci nie mogą przebywać w Prosektorium poza godzinami ćwiczeń ich grupy.  

11. Wykłady i prezentacje multimedialne stanowią własność intelektualną Prowadzących i podlegają ochronie 

prawnej. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie ich w całości lub we fragmentach bez zgody 

autorów jest zabronione.  

 

B. Zasady zaliczeń w semestrze zimowym i letnim 

B.1. Ćwiczenia 

1. Ćwiczenia obejmują 60 godzin lekcyjnych w semestrze zimowym i 60 godzin lekcyjnych w semestrze 

letnim. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

2. Student powinien być przygotowany z tematu bieżącego ćwiczenia. Zadaniem asystenta na ćwiczeniach 

jest uzupełnienie wiedzy oraz jej kontrolowanie w formie ustnej lub pisemnej. W razie nieprzygotowania 

studenta do zajęć, jest on zobowiązany do zaliczenia tematu przed kolejnymi zajęciami.  

3. Program ćwiczeń jest prezentowany wraz z datami w gablocie ogłoszeń dla kierunku lekarsko-

dentystycznego oraz mogą być przesłane na adres e-mail grupy/roku (na wniosek studentów). Ćwiczenia 

są podzielone na trzy części:  

a) Osteologia z syndesmologią (kończąca się I Sprawdzianem) 

b) Ćwiczenia Prosektoryjne obejmująca II Sprawdzian (głowa, szyja, kończyna górna) oraz III Sprawdzian 

(tułów, kończyna dolna) 

c) Neuroanatomia (kończąca się IV Sprawdzianem).  

B.2. Sprawdziany 

1. W roku akademickim student jest zobowiązany zdać na ocenę pozytywną 4 Sprawdziany, składające się 

z dwóch części (praktycznej i teoretycznej) każdy.  

2. Część praktyczna polega na rozpoznaniu i wpisaniu na Karcie odpowiedzi w języku łacińskim lub 

angielskim, w czasie 3,5 minuty nazwy 7 szczegółów anatomicznych wskazanych strzałkami na 

preparatach mokrych, zwłokach, modelach, planszach lub kościach. Za każdą prawidłową nazwę student 

otrzymuje 1 punkt. Za nieprawidłową nazwę lub jej brak otrzymuje 0 punktów. Do zaliczenia części 

praktycznej należy uzyskać minimum 5 punktów. Zaliczenie części praktycznej uprawnia do zdawania 

części teoretycznej Sprawdzianu, ale jego wynik punktowy nie ma wpływu na ocenę końcową.  

3. Część teoretyczna polega na ustnej odpowiedzi na 3 wylosowane przez studenta pytania. Pytania ją 

jawne i znajdują się w gablocie ogłoszeń. Z każdego pytania należy otrzymać ocenę pozytywną, a 

końcowa ocena jest uśredniona. Otrzymanie oceny niedostatecznej nawet z jednego pytania oznacza 



2 
 

ocenę niedostateczną z całego Sprawdzianu. W terminie poprawkowym student losuje ponownie 3 

pytania. Raz zaliczona część praktyczna nie wymaga poprawy w danym roku akademickim.  

4. Jeżeli student nie uzyska wymaganej liczby punktów w części praktycznej, nie może przystąpić do części 

teoretycznej w pierwszym terminie, z którego otrzymuje ocenę niedostateczną. Zdaje ponownie część 

praktyczną i teoretyczną w drugim terminie na takich samych zasadach jak w terminie pierwszym.  

5. W semestrze zimowym każdego studenta obowiązuje zaliczenie: I Sprawdzianu z nauki o kościach i o 

połączeniach kości oraz II Sprawdzianu z głowy i szyi oraz kończyny górnej.  

6. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze Sprawdzianu w pierwszym terminie student ma 

prawo przystąpić do Sprawdzianu w drugim terminie (poprawkowym) w terminie co najmniej 2 dni od 

daty pierwszego terminu.  

7. Jeżeli student nie uzyska pozytywnych ocen z wymaganych Sprawdzianów w obu terminach, 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. Termin zdawania kolokwium (3 

termin) przypada na ostatnie ćwiczenia w semestrze zimowym, przed zimową sesją egzaminacyjną.  

8. W przypadku niezaliczenia kolokwium j.w. z anatomii człowieka nie kończącej się w sesji zimowej 

egzaminem, dziekan może warunkowo dopuścić studenta do sesji i udzielić zgody na kolejny semestr, 

wyznaczając termin 4 zaliczenia przedmiotu, tj. kolokwium z całości materiału przypadającego na 

semestr zimowy. Zaliczenie 4 terminu z semestru zimowego odbywa się w czasie sesji po semestrze 

zimowym lub na pierwszym ćwiczeniu z anatomii prawidłowej w semestrze letnim.  

9. Nie zaliczenie warunku (4 termin) skutkuje nie zaliczeniem semestru zimowego i niedopuszczeniem 

studenta do zajęć z anatomii w semestrze letnim.  

10. W semestrze letnim każdego studenta obowiązuje zaliczenie: III Sprawdzianu z pozostałych ćwiczeń 

prosektoryjnych (Prosektorium II) oraz IV Sprawdzianu – z układu nerwowego i narządów zmysłów.  

11. Zasady zaliczenia obu Sprawdzianów są takie same jak w semestrze zimowym. Semestr letni kończy się 

Egzaminem z przedmiotu Anatomia Prawidłowa.  

12. Jeżeli student nie uzyska pozytywnych ocen z wymaganych Sprawdzianów w obu terminach, ma prawo 

do zdawania kolokwium z całości materiału objętego programem semestru letniego, na ostatnim 

ćwiczeniu w semestrze letnim, przed letnią sesją egzaminacyjną, a po zdaniu tego kolokwium zdaje 

egzamin z anatomii w pierwszym terminie letniej sesji egzaminacyjnej (w czerwcu).  

13. W przypadku niezaliczenia kolokwium j.w. z anatomii człowieka student nie zostaje dopuszczony do 

zdawania egzaminu w pierwszym terminie. Student ma natomiast prawo do zdawania kolokwium 

dopuszczającego do egzaminu poprawkowego (4 termin) przed rozpoczęciem sesji poprawkowej. 

Termin zdawania kolokwium dopuszczającego przypada przed dniem I poprawkowego Egzaminu 

Praktycznego, jeśli Dziekan nie wyznaczy innego terminu. 

14. Po uzyskaniu zaliczenia kolokwium dopuszczającego do egzaminu student może przystąpić do 

pierwszego terminu egzaminu poprawkowego.  

15. W przypadku nie zaliczenia kolokwium w 4 terminie student nie może uzyskać zaliczenia przedmiotu i 

przystąpić do egzaminów poprawkowych.  

16. Zaliczenia przedmiotu objętego egzaminem dokonywane jest na podstawie zaliczeń wszystkich form 

zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu oraz pozytywnej oceny z egzaminu.  

17. Nie przystąpienie do któregokolwiek ze Sprawdzianów oznacza nie dopełnienie przez studenta 

obowiązku zaliczeń i tym samym nie zaliczenie przedmiotu. 

18. W roku akademickim 2022/2023 Anatomia Prawidłowa jest przedmiotem rygorowym, to znaczy, że brak 

zaliczenia przedmiotu skutkuje powtarzaniem roku. Nie ma możliwości uzyskania wpisu warunkowego 

na II rok studiów.   

B.3. Nieobecności  

1. Obecność studenta na wszystkich ćwiczeniach jest obowiązkowa i kontrolowana.  
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2. Każdą nieobecność należy zaliczyć. O formie zaliczenia nieobecności decyduje asystent prowadzący 

ćwiczenia.  

3. Opuszczenie więcej niż 6 ćwiczeń skutkuje niezaliczeniem przedmiotu Anatomia Prawidłowa z przyczyn 

formalnych.  

4. W wyjątkowych sytuacjach student może odrobić to samo tematycznie ćwiczenie z inną grupą 

ćwiczeniową po zgłoszeniu u swojego asystenta, który uzgodni to asystentem tej grupy. Asystent daje 

studentowi pisemne potwierdzenie odrobienia zajęć.  

5. Nieobecność na pierwszym terminie Sprawdzianu z powodu choroby, usprawiedliwiona wyłącznie 

zaświadczeniem lekarskim, oznacza, że zaraz po ustaniu zwolnienia student zdaje na ćwiczeniach 1 

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

Sprawdzianu zaraz na następnym ćwiczeniu.  

6. W przypadku ponownej, usprawiedliwionej nieobecności na tym ćwiczeniu, 2 termin zdaje u 

prowadzącego zajęcia, zaraz po ustaniu zwolnienia lekarskiego.  

7. Brak usprawiedliwienia nieobecności na 2 terminie skutkuje ostatecznym niezaliczeniem Sprawdzianu.  

8. 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.  

 

UWAGA!!! 

Student, który korzysta lub skorzystał w trakcie kolokwium lub egzaminu z niedozwolonej pomocy, materiałów 

naukowych i urządzeń (bez zgody prowadzącego kolokwium lub egzaminatora), nie uzyskuje zaliczenia z tego 

kolokwium lub egzaminu. Prowadzący powiadamia Dziekana Wydziału. Dziekan przeprowadza ze studentem 

rozmowę dyscyplinującą i powiadamia Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów lub Rektora, który podejmuje 

decyzję w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.  

 

Dr Joanna Grzelak 

Wrocław, 01.10.2022 r. 

 


