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Szczegółowe warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu farmakognozja 

 
 
Moduł obejmuje ćwiczenia, seminaria, praktyczne zaliczenie końcowe (PZK). 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. 3,0) z każdej 
części modułu. Na ocenę z modułu składa się w 20% wynik z seminariów, w 60% wynik z 
ćwiczeń, w 20% wynik praktycznego zaliczenia końcowego. 
 

ĆWICZENIA – semestr zimowy, semestr letni 
 

• obowiązkowa obecność na zajęciach 
 
* nieobecności należy usprawiedliwić i w zależności od rodzaju ćwiczeń odrobić w 
uzgodnieniu z asystentem prowadzącym grupę 
 
• uzyskanie pozytywnej oceny z każdego tematu: 
- z części teoretycznej (kolokwium w formie ustnej bądź pisemnej) 
- z części praktycznej (rozpoznanie mieszanki na ocenę, uzyskanie zaliczenia z części 
fitochemicznej ćwiczeń) 
 
* pozytywna ocena z kolokwium oznacza ocenę min. 3,0 uzyskaną w pierwszym bądź 
kolejnym terminie; 
 
*ocenę niedostatecznąnależy poprawić do miesiąca (30 dni) od momentu uzyskania wyników; 
niepoprawienie oceny w terminie skutkuje koniecznością uzupełnienia zaległości w formie 
jednorazowego kolokwium zaległościowego lub kolokwium dopuszczającego do zaliczenia 
w terminie wyznaczonym przez asystenta; 
 

* kolokwium zaległościowe – dotyczy studentów, którzy nie uzyskali pozytywnej 
oceny z jednego lub dwóch tematów kolokwiów (ćwiczeniowych lub seminaryjnych); 
oznacza jednorazowe kolokwium dopuszczające do zaliczenia praktycznego z 
tematów, z których student nie uzyskał pozytywnej oceny; 

 
* kolokwium dopuszczające – dotyczy studentów, którzy nie uzyskali pozytywnej 
oceny z trzech lub więcej tematów kolokwiów (ćwiczeniowych lub seminaryjnych); 
oznacza jednorazowe kolokwium dopuszczające do zaliczenia praktycznego ze 
wszystkich tematów ćwiczeń i seminariów z całego roku; 

 
 
Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się w 80% ocena z części teoretycznej i w 20% ocena 
z części praktycznej.  
 
 
 
 



SEMINARIA – semestr zimowy 
 

• obowiązkowa obecność na zajęciach 
 
* nieobecności należy usprawiedliwić i odrobić w uzgodnieniu z asystentem prowadzącym 
grupę 
 
• uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium z każdego tematu 
 
* ocenę niedostateczną należy poprawić w ciągu miesiąca (30 dni) od momentu uzyskania 
wyników; niepoprawienie oceny w terminie skutkuje koniecznością uzupełnienia zaległości w 
formie jednorazowego kolokwium zaległościowego lub dopuszczającego do zaliczenia w 
terminie wyznaczonym przez asystenta; 
 
Warunkiem zaliczenia seminariów jest uzyskanie średniej min. 3,0 ze wszystkich kolokwiów. 
 
Na ocenę końcową z seminariów składa się średnia z ocen ze wszystkich kolokwiów  

 
 
PRAKTYCZNE ZALICZENIE KOŃCOWE (PZK) 
 

Warunkiem dopuszczenia do PZK jest uzyskanie zaliczenia z seminariów oraz z ćwiczeń lub 
uzyskanie pozytywnej oceny (min.3,0) z  kolokwium zaległościowego lub dopuszczającego. 

 

Osoby, które nie zostały dopuszczone do PZK, bezwarunkowo nie uzyskują zaliczenia 
modułu i tym samym nie są dopuszczone do egzaminu. 
 

Praktyczne zaliczenie końcowe obejmuje trzy zadania:  
- zadanie nr 1: mieszanka profilowa (rozpoznanie surowców, systematyka,klasyfikacja 
fitochemiczna surowców, profil działania farmakologicznego z uzasadnieniem, mechanizm 
działania, skutki uboczne, interakcje, propozycja preparatu galenowego dla mieszanki z 
uzasadnieniem) 
- zadanie nr 2: rozpoznanie zanieczyszczeń makroskopowych surowca (domieszki, składniki 
obce) 
- zadanie nr 3: wstępna analiza fitochemiczna sproszkowanego surowca  
 
 
Na ocenę końcową zaliczenia praktycznego składa się w 60% ocena z zadania nr 1, w 
20% ocena z zadania nr 2, i w 20% ocena z zadania nr 3 
 

 
Każde zadanie musi być zaliczone na ocenę pozytywną (minimum 3,0). W przypadku 
nieuzyskania pozytywnej oceny z PZK w I terminie, istnieje możliwość podejścia do PZK w 
II terminie (czerwiec). 
 
Usprawiedliwiona nieobecność w wyznaczonych terminach PZK skutkuje przywróceniem 
utraconego terminu (sytuacje rozpatrywane indywidualnie). 
 



Nieuzyskanie pozytywnej oceny z PZK w I lub II terminie skutkuje brakiem zaliczenia 
modułu i tym samym nie dopuszczenie do egzaminu. 
 
 
EGZAMIN 
 

Składa się z części pisemnej i ustnej. 
 
 

- dopuszczenie do egzaminu – ocena z modułu co najmniej 3,0 
- egzamin zerowy (tylko część ustna) – ocena z modułu 4,5 - 5,0  
- egzamin pisemny– ocena z modułu 3,0 - 4,49 
- egzamin ustny – dopuszczone osoby z oceną z egzaminu pisemnego co najmniej 3,0 
 
Ocena końcowa z przedmiotu składa się w 20% z oceny z modułu, w 40% z oceny 
pisemnej części egzaminu i w 40% z oceny ustnej części egzaminu. 
 
- egzamin pisemny poniżej 3,0 – poprawka w II terminie (wrzesień) 
- egzamin ustny poniżej 3,0 – poprawka egzaminu ustnego w II terminie (wrzesień) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


