
 

Zasady zaliczania przedmiotu  

Farmakologia z farmakodynamiką 

dla studentów IV roku Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 

  

  

1. Zajęcia z przedmiotu „Farmakologia z farmakodynamiką” odbywają się w wymiarze godzin, 

przewidzianych programem studiów i według harmonogramu, zamieszczonego na stronie internetowej 

Zakładu Farmakodynamiki w zakładce dydaktyka. 

2. Obecność na zajęciach (wykłady, seminaria, ćwiczenia) jest obowiązkowa.   

3. Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim.  

4. Odrabianie seminarium (po usprawiedliwionej nieobecności), może odbywać się z inną grupą 

seminaryjną, omawiającą ten sam zakres materiału i po uprzednim uzyskaniu zgody asystenta 

prowadzącego zajęcia. 

5. Ponad 3 nieobecności w roku akademickim, skutkują nie otrzymaniem zaliczenia.   

6. W trakcie wszystkich zajęć obowiązuje zakaz  korzystania z telefonów komórkowych. 

7. Studenci zobowiązani są do przygotowania się do seminariów i aktywnego udziału w zajęciach. 

8. Na każdych zajęciach obowiązuje znajomość całości przerobionego materiału. Sprawdzanie wiadomości 

odbywa się  w formie pisemnej, testu oraz odpowiedzi ustnej.  

9. Student ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych, jednak nie później niż 7 dni po ogłoszeniu 

wyników. 

10. W ciągu semestru można zgłosić jedno nieprzygotowanie do zajęć seminaryjnych.  

11. Sprawdziany powtórkowe zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i nie ma 

możliwości zgłaszania nie przygotowania się do testu.  

12. Po zakończeniu danego bloku tematycznego, w roku akademickim planowanych jest siedem pisemnych 

kolokwiów. Osoby nieobecne z przyczyn zdrowotnych lub losowych mogą zaliczyć sprawdzian pisemny 

do 4-ch tygodni od daty nieobecności. Studenci nieobecni z innych przyczyn nie mają możliwości 

zaliczenia kolokwium i automatycznie otrzymują 0 pkt. Nie ma możliwości poprawy oceny z kolokwium.  

13. Student ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z zajęć seminaryjnych u asystenta 

prowadzącego zajęcia do 4 tygodni, licząc od daty uzyskania tej oceny.    

14. Każdy Student ma prawo skorzystania z tzw. konsultacji udzielanych przez asystentów Katedry 

Farmakodynamiki w godzinach ich pracy, po uprzednim osobistym ustaleniu terminu.  

15. Podstawą zaliczenia przedmiotu „Farmakologia z farmakodynamiką” i dopuszczenia do egzaminu jest:   

• Uzyskanie minimum 7 pkt.  ze wszystkich kolokwiów pisemnych. Przyjęta skala punktowa: ocena 

bardzo dobry – 3 pkt., plus dobry – 2,5 pkt., dobry – 2 pkt., plus dostateczny – 1,5 pkt., 

dostateczny – 1 pkt., niedostateczny – 0 pkt.            

• Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z części seminaryjnej (odpowiedzi ustne, pisemne, testy 

oraz kolokwia) minimum  3.0 (dostateczny)  

• Pozytywne zaliczenie wszystkich interaktywnych ćwiczeń w oparciu o programy komputerowe.  

• Zaliczenie student powinien uzyskać do końca semestru w danym roku akademickim. Brak 

uzyskania zaliczenia  w/w terminie oznacza powtarzanie predmiotu.  

16. Student, który otrzyma wszystkie noty powyżej 4.0 (dobry) ma prawo zdawania egzaminu ustnego w 

terminie „zerowym"  

17. Formy egzaminu (po sem. VIII) 

I termin – egzamin pisemny składający się ze 100 pytań testowych (jednokrotnego wyboru) oraz 3 

pytań problemowych. Do zdania egzaminu należy udzielić 60 % prawidłowych odpowiedzi na pytania 

testowe oraz uzyskać pozytywną notę z części pisemnej tzn. uzyskać co najmniej 3.0 (dostateczny) 

jako średnia z trzech pytań otwartych ocenianych oddzielnie. II termin – egzamin ustny   


