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1. Uczestnikami Konkursu „Wielka Synapsa” mogą być studenci wszystkich Uczelni Medycznych
w Polsce.
2. Liczba uczestników z jednej Uczelni nie może przekraczać 10 osób w konkurencji
indywidualnej.
3. W konkurencji drużynowej z jednej Uczelni może brać udział tylko jedna drużyna, w skład
której wchodzić może 2-3 uczestników Konkursu.
4. Konkurs ogólnopolski zostanie przeprowadzony dwuetapowo w konkurencji indywidualnej
oraz jednoetapowo w konkurencji drużynowej.
5. Każdy etap ocenia Komisja w skład której wchodzą opiekunowie drużyn. Przewodniczącym
jury jest przedstawiciel ośrodka organizującego Konkurs.
6. I etap:
Egzamin testowy w formie elektronicznej składający się ze 100 pytań (100 pytań/100 minut) z pięcioma
odpowiedziami, w tym jedną prawidłową. Za poprawne rozwiązanie jednego pytania uczestnik
otrzymuje jeden punkt. Uczestnik ma prawo zmienić zaznaczoną przez siebie wcześniej odpowiedź
tylko raz.
Po wyłonieniu dziesięciu finalistów Uczestnicy Konkursu wezmą udział w II etapie.
7. II etap:
II etap Konkursu odbędzie się w formie pisemnej. Dziesięciu finalistów I etapu odpowie na 5 losowo
wybranych pytań otwartych.
System przyznawania punktów:
Za każde pytanie można otrzymać od 0 do 10 punktów, przy czym 10 punktów uzyskuje się za
bezbłędną i kompletną odpowiedź na zadane pytanie.
Przy: braku odpowiedzi, opisaniu mniej niż 40% wymaganych treści uzyskuje się 0 punktów za pytanie.
Odpowiedzi niepełne, zawierające szacunkowo 40-66% wymaganych treści są oceniane w skali 1-5.
Odpowiedzi zawierające od 67 do 95% wymaganych treści są oceniane w skali 6-9.
Punktacja zostaje obniżona o:
3 punkty przy popełnieniu umiarkowanego błędu merytorycznego,
od 4 do 7 punktów przy błędzie znaczącym
Przy popełnieniu kardynalnego błędu ocena pytania wynosi zero (0) bez względu na pozostałą wartość
odpowiedzi.
Dwie skrajne oceny Członków Komisji Konkursowej są odrzucane, natomiast pozostałe są sumowane i
dodawane do punktacji Uczestnika.
O miejscu uczestnika/finalisty w końcowej klasyfikacji indywidualnej decyduje suma punktów
uzyskanych w dwóch etapach Konkursu.
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez uczestników Konkursu, rozstrzygającą może być
możliwość uzyskania dodatkowej premii za opublikowanie lub przyjęcie do druku w Journal of
Medical Sciences oryginalnej lub przeglądowej pracy naukowej.

Konkurencja drużynowa:
Każda z drużyn otrzyma po 3 pytania wymagające umiejętności analizowania wiedzy z zakresu fizjologii
człowieka. Pytania będą opatrzone winietą kliniczną. Za odpowiedź na każde pytanie drużyna
otrzymuje maksymalnie 10 punktów, łącznie można uzyskać 30 punktów.
System przyznawania punktów jest tożsamy z systemem przyznawania punktów w II etapie rywalizacji
indywidualnej.
Za każde pytanie można otrzymać od 0 do 10 punktów, przy czym 10 punktów uzyskuje się za
bezbłędną i kompletną odpowiedź na zadane pytanie.
Przy: braku odpowiedzi, opisaniu mniej niż 40% wymaganych treści uzyskuje się 0 punktów za pytanie.
Odpowiedzi niepełne, zawierające szacunkowo 40-66% wymaganych treści są oceniane w skali 1-5.
Odpowiedzi zawierające od 67 do 95% wymaganych treści są oceniane w skali 6-9.
Punktacja zostaje obniżona o:
3 punkty przy popełnieniu umiarkowanego błędu merytorycznego,
od 4 do 7 punktów przy błędzie znaczącym
Przy popełnieniu kardynalnego błędu ocena pytania wynosi zero (0) bez względu na pozostałą wartość
odpowiedzi.
Dwie skrajne oceny Członków Komisji Konkursowej są odrzucane, natomiast pozostałe są sumowane i
dodawane do punktacji Drużyny.
W przypadku remisu o miejscu reprezentacji uczelni w klasyfikacji drużynowej decyduje suma z:
punktów uzyskanych w konkurencji drużynowej oraz średniej arytmetycznej punktów uzyskanych
przez członków drużyn w konkurencji indywidualnej.
8. Zakres treści pytań we wszystkich etapach konkursu nie będzie wykraczać poza podręcznik:
„Fizjologia Człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny” pod redakcją prof. Konturka, wyd.
Elsevier Urban&Partner.
9. We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje przewodniczący jury
na podstawie opinii wyrażonej przez wszystkich członków.

