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§ 1  

Sposób prowadzenia zajęć 

 

Zajęcia z anatomii klinicznej z elementami anatomii radiologicznej prowadzone są na IV roku 

w semestrze zimowym (I semestr) i letnim (II semestr) w formie e-learning obejmujące 20 

wykładów po 1 godzinie.  

 

§ 2 

Warunki i sposoby przeprowadzenia zaliczenia przedmiotu 

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie odsłuchanie każdego wykładu oraz pisemna 

praca kontrolna.  

2. Na końcu każdego wykładu będzie znajdowała się lista zagadnień sprawdzających wiedzę 

z odsłuchanego wykładu, wymagająca od studenta również pracy własnej.  

3. Każdy student będzie mógł wysłać e-mailem na adres anfun@pum.edu.pl jedno z 

opracowanych zagadnień po każdym z odsłuchanych wykładów lub wszystkie 

opracowania jednorazowo po zakończeniu wszystkich wykładów (20 wykładów). 

Opracowany referat będzie podlegał ocenie przez prowadzącego wykład. 

4. Plagiaty wypracowań będą zagrożone niezaliczeniem wykładu dla wszystkich 

zaangażowanych studentów oraz będą wymagały zaliczenia u Kierownika ZAFiK. 
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§ 3 

Kryteria oceniania przedmiotu. 

1. Oceną końcową zaliczenia przedmiotu będzie średnia ocen z wysłanych referatów.  

Skala ocen: 

średnia uzyskana ze wszystkich opracowanych referatów  

 

92%   ocena bardzo dobra 

84% - 91%  ocena ponad dobry  

76% - 83%  ocena dobry  

68% - 75%  ocena dość dobry  

60% - 67%  ocena dostateczny  

59%   ocena niedostateczny 

 

2. Student ma prawo do wglądu w swoją ocenioną pracę zaliczeniową w terminie 7 dni 

roboczych, od podania wyników 

 

§ 4  

Inne 

1. Informacja o ocenie końcowej z zaliczenia przedmiotu umieszczana będzie na stronie 

wirtualnego dziekanatu.  

2. Termin konsultacji dobrowolnych zostanie ustalony przez wykładowcę w porozumieniu ze 

studentami. 
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Zatwierdzam: 
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pieczątka i podpis  

Samorządu  Studentów  
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…. 

pieczątka i podpis Dziekana 

 

*jeżeli specyfikacja przedmiotu tego wymaga 

**niepotrzebne skreślić 


