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1. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
2. Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim
przedstawionym na następnych zajęciach, a przerabiany materiał musi być zaliczony u
prowadzącego w terminie do 2-ch tygodni od daty nieobecności.
3. Na każdych zajęciach obowiązuje znajomość całości przerobionego materiału z
wykładów i ćwiczeń. Sprawdzanie wiadomości odbywa się w formie pisemnej, testowej
lub ustnej.
4. Sprawdziany testowe zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i nie
ma możliwości zgłaszania nie przygotowania się do testu.
5. Po zakończeniu danego bloku tematycznego przewidziane są cztery pisemne kolokwia.
Za każde kolokwium Student może otrzymać maksymalnie 5 punktów. Zakres materiału
obowiązującego do kolokwiów punktowych podany jest w harmonogramie zajęć. Osoby
nieobecne z przyczyn zdrowotnych lub losowych mogą zaliczyć sprawdzian pisemny w
ciągu tygodnia od końca zwolnienia lekarskiego. Studenci nieobecni z innych przyczyn
nie mają możliwości zaliczenia kolokwium i automatycznie otrzymują 0 pkt i ocenę
niedostateczną.
6. Student ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z zajęć u asystenta
prowadzącego w ciągu najbliższego miesiąca, licząc od daty uzyskania tej oceny. Nie
ma możliwości poprawiania ocen z czterech kolokwiów punktowych.
7. Każdy Student ma prawo korzystania z konsultacji udzielanych przez adiunktów
Zakładu Wstępnych Badań Farmakologicznych Katedry Farmakodynamiki. Terminy i
godziny konsultacji wywieszone są na tablicy ogłoszeń przy Katedrze.
8. Podstawą zaliczenia przedmiotu farmakologia i dopuszczenia do egzaminu jest:
 obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowych, a w przypadku nieobecności
usprawiedliwionej pozytywne zaliczenie materiału u prowadzącego,
 uzyskanie minimum 4 pkt. z czterech kolokwiów pisemnych,
(przyjęta skala punktowa: ocena bardzo dobry – 5 pkt., plus dobry – 4 pkt., dobry
– 3 pkt., plus dostateczny – 2 pkt., dostateczny – 1 pkt., niedostateczny – 0 pkt.)
 uzyskanie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen (odpowiedzi ustne i pisemne
oraz testy i kolokwia) co najmniej 3,0.

9. Egzamin z farmakologii (I termin oraz termin poprawkowy) przeprowadzany jest w formie
testu.
10. Podstawą do zdawania egzaminu z farmakologii w terminie zerowym przez studenta
jest :


obecność na wszystkich zajęciach,



zaliczenie wszystkich czterech kolokwiów pisemnych na ocenę co najmniej dobry,



uzyskanie całościowej średniej z wszystkich ocen co najmniej 4,5.

