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REGULAMIN SEMINARIÓW – ROK AKADEMICKI 2020/2021 

Farmacja II r. 

Przedmiot  FARMACJA FIZYCZNA  (10 pkt ECTS)  obejmuje: 

 

s e m e s t r   z i m o w y s e m e s t r    l e t n i 

Wykłady  
(e-learning): 

20 h Ćw. laboratoryjne: 
42 h  

(dla każdej grupy) 

Seminaria: 
28 h 

(dla każdej grupy) 
Egzamin pisemny – sesja letnia (2021 r.) 

 
 

Koordynatorem i wykładowcą przedmiotu farmacja fizyczna jest   

prof. dr hab. Elżbieta Wyska 

Wydział Farmaceutyczny, Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej UJ CM,  

ul. Medyczna 9, bud. A, II piętro, Sekretariat p. 327 

 

Opiekunem przedmiotu farmacja fizyczna jest dr Beata Mycek, p. 311 (sprawy 

dotyczące przedmiotu, jego organizacji, zaliczenia oraz wnioski o usprawiedliwienie 

nieobecności na zajęciach). 

 

Zasady oceny i zaliczenia  seminariów 

 

Ogólne 

Przygotowanie prezentacji ustnej na wybrany temat z zakresu materiału realizowanego  

w ramach  przedmiotu farmacja fizyczna oraz zaliczenie trzech kolokwiów z tematów 

dotyczących materiału przedstawianego na seminariach i wykładach. 

Szczegółowe 

• Obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach seminaryjnych  

i ćwiczeniach laboratoryjnych.  

W przypadku nieobecności, zwolnienie lekarskie/usprawiedliwienie należy okazać 

niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach.  

W przypadku zgłoszenia nieobecności w związku z objęciem kwarantanną lub izolacją, 

(które należy dokonać drogą mailową na adres: beata.mycek@uj.edu.pl podając imię  

i nazwisko, grupę, termin nieobecności oraz jej przyczynę), student nie musi przedstawiać 

żadnych dokumentów potwierdzających, jeśli nie zostały wydane przez odpowiednie organy. 

W takim przypadku studenci w mailu powinni zawrzeć oświadczenie następującej treści: 

Oświadczam, że decyzja o ………………………… został mi dostarczona ……… 

(mailem/telefonicznie) w dniu …… . 

mailto:beata.mycek@uj.edu.pl
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Odrabianie nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach seminaryjnych będzie polegać 

na udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z tematem danego seminarium  

w formie ustnej (zdalnie) po ustaleniu terminu z prowadzącym, jednak przed rozpoczęciem 

ćwiczeń laboratoryjnych 

• Pozytywna ocena z prezentacji ustnej (temat zostaje wybrany przez studenta na 

pierwszych zajęciach seminaryjnych). 

• Pozytywna ocena z trzech kolokwiów pisemnych. Każde obejmuje 12 pytań (pytania 

otwarte - teoria, test, zadanie rachunkowe do rozwiązania) z zakresu tematów 

seminaryjnych oraz 3 pytania z materiału omawianego na wykładach (teoria, zadanie). 

Terminy kolokwiów, zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych grup, będą podane na 

pierwszych seminariach. 

 

Poprawa kolokwiów z materiału seminaryjnego 

 

Studenci, którzy nie zaliczyli jednego lub więcej kolokwiów z seminariów będą 

zobligowani do zdawania pisemnego kolokwium poprawkowego w okresie między 21-27 

stycznia 2021. 

• Studenci, którzy nie zaliczyli jednego z trzech kolokwiów będą zdawali kolokwium  

z tematów objętych tym kolokwium.  

• Studenci, którzy nie zaliczyli dwóch lub trzech kolokwiów będą zdawali kolokwium 

poprawkowe z całego materiału prezentowanego na seminariach.  

 

UWAGA! 

Przystąpienie do ćwiczeń laboratoryjnych w semestrze letnim uwarunkowane jest 

uzyskaniem zaliczenia z seminariów w semestrze zimowym.  

 

Zasady oceny i zaliczenia  ćwiczeń laboratoryjnych 

 

Zasady zaliczenia i szczegółowy regulamin ćwiczeń laboratoryjnych z farmacji fizycznej 

zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach organizacyjnych w semestrze letnim bieżącego 

roku akademickiego. 
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EGZAMIN 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego (sesja letnia) z przedmiotu 

farmacja fizyczna jest zaliczenie zarówno seminariów, jak i ćwiczeń laboratoryjnych na 

OCENĘ POZYTYWNĄ. 

 

OCENA KOŃCOWA z przedmiotu farmacja fizyczna będzie średnią ważoną z ocen  

z  seminariów, ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu z wagami wynoszącymi odpowiednio:  

1, 1 i 3. 

 

Każdy student ma prawo do konsultacji z prowadzącymi zajęcia. 

 

Szczegółowe kryteria oraz regulamin określający formę i warunki zaliczenia  przedmiotu  

farmacja fizyczna dostępne są na stronie internetowej Zakładu Farmakokinetyki i Farmacji 

Fizycznej. 

 

Harmonogram zajęć obejmujący tematy i terminy realizacji seminariów oraz kolokwiów wraz  

z zalecanym piśmiennictwem i nazwiskami osób prowadzących znajduje się na stronie 

internetowej Zakładu Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej UJ CM.  

 

Repetenci 

Zasady zaliczenia seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu farmacja fizyczna 

dla osób powtarzających przedmiot są ustalane indywidualnie przez koordynatora i wykładowcę 

przedmiotu prof. dr hab. Elżbietę Wyskę na podstawie wyników uzyskanych w poprzednich 

latach studiów (zarówno na seminariach, jak i ćwiczeniach laboratoryjnych). 

 


