
REGULAMIN OGÓLNY ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTÓW: 

Technologia postaci leku I, II, III, biofarmacja, farmacja praktyczna w aptece, 

dla studentów Wydziału Farmaceutycznego UJCM 

 
1. Koordynatorem zajęć jest prof. dr hab. Renata Jachowicz. Osobami odpowiedzialnymi za realizację ćwiczeń 

w ramach poszczególnych przedmiotów są:  

 Technologia Postaci Leku I  dr Aldona Maciejewska  

 Technologia Postaci Leku II  dr Krzysztof Niwiński, dr Jakub Szlęk, mgr Witold Brniak  

 Technologia Postaci Leku III  dr Anna Krupa  

 Biofarmacja    dr hab. Aleksander Mendyk  

 Farmacja praktyczna w aptece  dr Anna Czech, dr Witold Jamróz  

2. Ilekroć w regulaminie pojawia się informacja o stronie internetowej Katedry Technologii Postaci Leku i 

Biofarmacji, dotyczy to serwisu dostępnego pod adresem: http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/kontakt27   

3. W sprawach nieobjętych Regulaminem ogólnym mają zastosowanie przepisy regulaminów szczegółowych 

poszczególnych przedmiotów, dostępne na stronie internetowej Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji.  

4. Informacje dotyczące organizacji przedmiotu, materiały do zajęć oraz wzór i zakres sprawozdań przekazywane 

są studentom przez stronę internetową Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji.  

5. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym na stronie internetowej Katedry Technologii 

Postaci Leku i Biofarmacji, a także umieszczonym na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się przy salach 

ćwiczeniowych oraz przed Katedrą Technologii Postaci Leku i Biofarmacji.  

6. Jakiekolwiek zmiany przynależności do grupy muszą być uzgodnione z osobą odpowiedzialną za zajęcia.  

7. Uczestnicząc w zajęciach studenci są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:  

a. zabrania się na terenie sali ćwiczeniowej korzystania z telefonów komórkowych, spożywania posiłków oraz 

picia napojów,  

b. student jest zobowiązany do punktualnego przychodzenia na zajęcia,  

c. w trakcie zajęć student musi być obecny na sali ćwiczeń,  

d. po zakończeniu pracy uczestnik jest zobowiązany pozostawić porządek na stanowisku pracy, a urządzenia 

pozostawić w stanie zgodnym z dyspozycją prowadzącego zajęcia.  

8. Studenci zobowiązani są przygotować się z zakresu teoretycznej problematyki dotyczącej tematyki 

realizowanych zajęć.  

9. Obecność na wszystkich ćwiczeniach jest obowiązkowa. Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona. 

Sposób i termin odrabiania ćwiczenia jest każdorazowo uzgadniany z osobą prowadzącą zajęcia (patrz 

regulaminy szczegółowe zajęć).  

10. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych student nie otrzymuje zaliczenia z ww. przedmiotów.  

11. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na zasadach określonych w regulaminach szczegółowych poszczególnych 

przedmiotów.  

12. W razie uzyskania negatywnego wyniku student ma prawo dwukrotnie przystąpić do poprawy zaliczenia 

cząstkowego zgodnie z regulaminem studiów obowiązującym na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.  

13. Jeśli nieobecność na zaliczeniu wynikała z choroby lub innych udokumentowanych zdarzeń losowych, termin 

zaliczenia końcowego zostaje przywrócony.  

14. Termin poprawy zaliczenia końcowego ustalany jest nie wcześniej niż 7 dni od I terminu zaliczenia końcowego, 

ale nie później niż w ostatnim dniu sesji poprawkowej.  

15. Dodatkowe uregulowania zostały zawarte w regulaminach szczegółowych poszczególnych przedmiotów oraz 

przepisach BHP.  

http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/kontakt27


16. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają postanowień regulaminu studiów obowiązującego na 

Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.  

17. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem, regulaminem szczegółowym przedmiotu i regulaminem 

studiów decyzje podejmowane są przez osobę odpowiedzialną za zajęcia.  

18. Odwołania od decyzji prowadzącego zajęcia rozpatruje Kierownik Katedry Technologii Postaci Leku i 

Biofarmacji prof. dr hab. Renata Jachowicz.  

 


