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1. Nazwa jednostki dydaktycznej: Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej 

2. Kierownik zespołu dydaktycznego: prof. dr hab. n. med. Michał Szpinda 

3. Kierunek: kosmetologia – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne  

4. Nazwa przedmiotu: Anatomia  

5. rok studiów: I 

I. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładów i uzyskanie pozytywnych ocen z 6 kolokwiów cząstkowych.  

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń: 

Student powinien być przygotowany  na każde ćwiczenie w oparciu o program ćwiczeń wywieszony na Tablicy Ogłoszeń Katedry  

i Zakładu Anatomii Prawidłowej. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z bieżącego materiału.  

Forma i warunki zaliczenia kolokwium: 

Terminy kolokwiów są podawane na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru na Tablicy Ogłoszeń Katedry i Zakładu Anatomii 

Prawidłowej. Kolokwium odbywa się w formie teoretycznej: 

1) Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną. 

2) Kolokwium ma formę pisemną (test) bądź ustną, a warunkiem jej zaliczenia jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi. 

3) Kolokwium poprawkowe I odbywa się u asystenta prowadzącego ćwiczenia, a kolokwium poprawkowe II u Kierownika Katedry. 

4) Podczas kolokwium zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających 

porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie 

pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem 

oceny niedostatecznej z kolokwium. 

5) Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej  

dla studentów. 

6) Materiały zaliczeniowe tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, toteż   

zabrania się zabierania ich przez Studentów. 

II. Forma egzaminu z przedmiotu Anatomia: 

Egzamin z Anatomii jest egzaminem teoretycznym i odbywa się w sesji zimowej: 

1) Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów na ocenę pozytywną. 

2) Egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru (60 pytań); warunkiem zaliczenia testu jest minimum 60% poprawnych 

odpowiedzi. 

3) Niezgłoszenie się studenta na egzamin podlega przepisom Regulaminu Studiów (pkt. VIII, § 32). 

4) Podczas egzaminu zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających 

porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie 

pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem 

oceny niedostatecznej z obu części egzaminu. 

5) Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej  

dla studentów. 

6) Materiały egzaminacyjne tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, toteż   

zabrania się zabierania ich przez Studentów. 

7) Egzamin poprawkowy jest wyznaczany w sesji poprawkowej w terminie ustalonym przez Kierownika Katedry i podawany  

do wiadomości na Tablicy Ogłoszeń.  

8) Egzaminy przedterminowe (zerowe) odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu i formy z Kierownikiem Katedry.  

Do egzaminu mogą przystąpić osoby ze średnią ocen kolokwialnych 4,5. 

 

 



III. Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych lub zajęć niezaliczonych z innych powodów: 

1) Student ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich wykładach i ćwiczeniach.  

2) Nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio po ustąpieniu jej przyczyny tj. na pierwszych zajęciach po okresie nieobecności. 

3) Nieobecność z przyczyn zdrowotnych wymaga zaświadczenia lekarskiego, a w przypadkach losowych potwierdzenie 

odpowiednich władz.  

4) Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie niezaliczone.  

5) Nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniu uniemożliwia zaliczenie bloku tematycznego. 

6) Dopuszczalna jest usprawiedliwiona nieobecność na jednym ćwiczeniu w semestrze.  

7) Wykłady i ćwiczenia należy odrobić w formie ustalonej przez prowadzącego zajęcia. 

8) Nieodrobienie ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do kolokwium. 

IV. Terminy dostarczenia opracowań, sprawozdań lub innych form wymaganych  w jednostce: 

Specyfika wykładów i ćwiczeń nie wymaga przygotowywania sprawozdań czy opracowań.  

II. Ogólne i szczegółowe przepisy BHP wymagane podczas realizacji procesu dydaktycznego w jednostce: 

1) Ćwiczenia odbywają się na terenie Prosektorium Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej.  

2) Okrycia wierzchnie, torby itp. należy przed wejściem do Prosektorium pozostawić w szatni.  

3) W czasie zajęć student jest odpowiedzialny za swoje rzeczy osobiste.  W przypadku ich uszkodzenia lub kradzieży Katedra i 

Zakład Anatomii Prawidłowej nie ponosi odpowiedzialności.  

4) Na pierwszych zajęciach Studenci zapoznają się z organizacją zajęć, regulaminem dydaktycznym, zasadami BHP oraz 

warunkami uzyskania zaliczenia przedmiotu.   

5) Na wszystkich zajęciach dydaktycznych realizowanych przez pracowników Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej 

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ UŻYWANIA TELEFONÓW  KOMÓRKOWYCH (obowiązuje ich wyłączenie).  

6) Wstęp do Prosektorium mają tylko Studenci Collegium Medicum UMK wyposażeni w czyste stroje ochronne, tj. biały fartuch, 

czepek lub chustkę i zmienne obuwie medyczne (warunki ćwiczeń wymagają obuwia bezpiecznego, wodoodpornego, 

antypoślizgowego i łatwo zmywalnego). Niedozwolone jest noszenie spodni z krótkimi nogawkami, spódniczek mini oraz spódnic 

sięgających do podłogi. Odpowiedni ubiór podczas ćwiczeń jest jednym z czynników mających znaczenie w profilaktyce 

epidemiologicznej. Osoby nie posiadające takiego stroju nie będą dopuszczane do ćwiczeń obejmujących zajęcia na sali 

sekcyjnej. Strój ochronny należy zakładać i zdejmować poza Prosektorium. 

7) Zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z regulacji instytucji zewnętrznych pracownicy służby zdrowia powinni mieć krótko 

obcięte, naturalne paznokcie, ponadto nie mogą w trakcie pracy nosić zegarków, obrączek, bransoletek, pierścionków ani 

żadnych innych przedmiotów i ozdób na rękach. Studentów w trakcie ćwiczeń w Prosektorium obowiązują podobne 

ograniczenia.   

8) Studenci zobowiązani są do posiadania rękawiczek jednorazowych, identyfikatora, zestawu do preparowania (skalpel, pęseta 

anatomiczna), a także książek i atlasów anatomicznych. 

9) W celu zapewnienia bezpieczeństwa zajęć oraz ze względu na obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne drzwi 

wejściowe do Prosektorium zostają zamknięte z chwilą rozpoczęcia ćwiczeń. Studenci spóźnieni nie będą uczestniczyć w 

zajęciach.  

10) Z uwagi na kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi: formaldehyd, alkohol 96% skażony, tymol, gliceryna, aceton 

należy obowiązkowo pracować przy włączonej wentylacji. Studenci zobowiązani są zapoznać się z charakterystyką tych 

szkodliwych substancji chemicznych.  

11) Kategorycznie zabrania się badania smakiem i węchem jakichkolwiek substancji i roztworów.   

12) Należy pamiętać, że podczas zajęć w Prosektorium na szczególne niebezpieczeństwo narażone są oczy, dlatego w sytuacjach 

zwiększonego zagrożenia należy stosować okulary ochronne.  

13) W przypadku skaleczenia lub wprowadzenia formaliny do spojówki należy natychmiast poinformować Asystenta.  

14) Z uwagi na zagrożenie biologiczne (HCV, HBV, HIV) wszystkie czynności przy preparatach należy wykonywać w jednorazowych 

rękawicach ochronnych.   



15) Podczas preparowania Student powinien zachować szczególną ostrożność, by nie skaleczyć siebie lub innych.  

16) Po zakończeniu ćwiczeń Studenci zobowiązani są zabezpieczyć preparaty przed zniszczeniem według wskazówek Asystenta.  

17) Zabrania się Studentom poruszania po terenie Katedry Anatomii w rękawiczkach ochronnych, ponieważ bezwzględnie zakazane 

jest dotykanie drzwi, klamek i innych sprzętów rękawiczkami używanymi podczas ćwiczeń z preparatami.  

18) W Prosektorium Student może przebywać wyłącznie w obecności Asystenta. Podczas ćwiczeń Studentom zabrania się 

wychodzenia poza Prosektorium bez wiedzy i zgody Asystenta, a także przebywania w Prosektorium poza wyznaczonymi 

godzinami ćwiczeń i konsultacji.  

19) W Prosektorium obowiązuje bezwzględne przestrzeganie czystości, zakaz spożywania pokarmów, żucia gumy, palenia tytoniu, 

używania ognia oraz pozostawania pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. Student nie stosujący się do tych 

zaleceń zostanie relegowany z zajęć.  

20) W Prosektorium należy zachować powagę stosowną do miejsca. Zgodnie z zasadami i normami etyki medycznej podczas 

ćwiczeń obowiązuje zachowanie należytego dla zwłok szacunku.   

21) Ze względu na charakter przedmiotu oraz prezentowane treści w Prosektorium zabrania się wykonywania zdjęć i/lub nagrywania 

filmów przy użyciu aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów i jakiegokolwiek innego sprzętu 

elektronicznego wyposażonego w aparat fotograficzny i/lub kamerę. Obowiązuje również zakaz używania urządzeń 

rejestrujących wyłącznie dźwięk (np. dyktafonów). Łamanie tej zasady jest traktowane jako naruszenie kodeksu etyki przyszłego 

zawodu i podlega odpowiedzialności wynikającej z Regulaminu studiów i odpowiednich przepisów kodeksu Prawa Karnego.   

22) Zabrania się wprowadzania osób postronnych na teren Prosektorium.   

23) Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ 

ponosi Student.  

24) 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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Rada Samorządu Stud. WF      Dziekan WF 


