
REGULAMIN PRZEDMIOTU - FARMAKOGNOZJA 

ROK AKADEMICKI 2020/2021 

 

W roku akademickim 2020/2021 student realizuje zajęcia w ramach grupy 

studenckiej, do której został przydzielony przez Dziekanat. 
Zmiana grupy, jedynie w uzasadnionych przypadkach, wymaga uzyskania przez studenta zgody prowadzącego 

lub koordynatora przedmiotu i zgłoszenia tego faktu do Dziekanatu. 

Odrabianie zajęć możliwe wyłącznie na zasadach określonych przez 

asystenta prowadzącego. 

 
Wykłady będą prowadzone w formie zdalnej, w trybie asynchronicznym (z wyjątkiem 

pierwszego wykładu). 

 
 

Szczegółowe warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu FARMAKOGNOZJA 

 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z zajęć 

(≥ 3,0), na którą składa się w 65% wynik z ćwiczeń, w 15% wynik z kolokwiów zbiorczych, w 

20% wynik zaliczenia praktycznego, jak również zaliczenie seminariów i zajęć 

fitochemicznych. 

 

2. ĆWICZENIA – semestr zimowy 

• obowiązkowa obecność na zajęciach 

* nieobecności należy usprawiedliwić i odrobić w uzgodnieniu z asystentem prowadzącym 

grupę; usprawiedliwienia należy przesyłać drogą mailową na adres podany przez asystenta; 

kopię wiadomości należy przesłać na adres anna.wcislo@uj.edu.pl 

• zaliczanie kolejnych tematów: 

- część teoretyczna: kolokwium w formie ustnej bądź pisemnej, z bieżącego tematu 

- część praktyczna: prawidłowe rozpoznanie mieszanki ziołowej 

- aktywny udział w zajęciach 

* każdy temat teoretyczny powinien być zaliczony na ocenę pozytywną (≥ 3,0) 

* każda mieszanka ziołowa powinna być zaliczona na ocenę pozytywną (≥ 3,0) 

* w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej (<3,0) istnieje możliwość (lecz nie obowiązek) 

jej poprawienia. W przypadku poprawiania kolokwium ocena końcowa z danego tematu 

teoretycznego/ mieszanki składa się w 30% z oceny uzyskanej w pierwszym podejściu i w 70% 

z oceny uzyskanej z kolokwium poprawkowego. Czas na poprawę tematów teoretycznych i 

mieszanek ziołowych wynosi dwa tygodnie od dnia otrzymania przez studenta informacji o 

ocenie. 

 

3. ĆWICZENIA – semestr letni 

• obowiązkowa obecność na zajęciach 

* nieobecności należy usprawiedliwić i w zależności od rodzaju ćwiczeń odrobić w 

uzgodnieniu z asystentem prowadzącym grupę 

• zaliczanie kolejnych tematów: 

- część teoretyczna: kolokwium wejściowe, poprzedzające ćwiczenia laboratoryjne; dodatkowe 

dwa kolokwia zbiorcze (opis mieszanki profilowanej) 

- część praktyczna: prawidłowe wykonanie zadań fitochemicznych i uzupełnienie 

sprawozdania 

- aktywny udział w zajęciach 



* warunkiem przystąpienia do wykonywania części praktycznej (fitochemia) jest zaliczenie 

kolokwium wejściowego. 

* każde kolokwium zbiorcze powinno być zaliczone na ocenę pozytywną (≥ 3,0). W sytuacji 

nie podjęcia próby napisania kolokwium zbiorczego w przewidzianym czasie będzie ono 

ocenione jako zero (0), wliczane do średniej ogólnej z ćwiczeń. 

* w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej (<3,0) istnieje możliwość (lecz nie obowiązek) 

jej poprawienia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania przez studenta informacji o 

ocenie. W przypadku poprawiania kolokwium zbiorczego ocena końcowa składa się w 30% z 

oceny uzyskanej w pierwszym podejściu i w 70% z oceny uzyskanej z kolokwium zbiorczego 

poprawkowego.  

Na wynik z ćwiczeń (semestr zimowy i letni) składa się w 80% ocena z części teoretycznej i w 

20% ocena z części praktycznej. 

 

3. SEMINARIA – semestr zimowy 

• obowiązkowa obecność na zajęciach 

* nieobecności należy usprawiedliwić i odrobić w uzgodnieniu z asystentem prowadzącym 

grupę; usprawiedliwienia należy przesyłać drogą mailową na adres podany przez asystenta; 

kopię wiadomości należy przesłać na adres anna.wcislo@uj.edu.pl 

• aktywność na zajęciach - przygotowanie krótkich referatów na zadane tematy, udział w 

dyskusji. 

 

4. ZALICZENIE PRAKTYCZNE 

Zaliczenie praktyczne 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 wynik 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 powinno być zaliczone na ocenę pozytywną (≥ 3,0). W przypadku nieuzyskania 

pozytywnej oceny (<3,0), istnieje możliwość (ale nie obowiązek) jej poprawienia, w terminie 

wyznaczonym przez asystenta. W przypadku poprawiania poszczególnych zadań ocena 

końcowa z danej części składa się w 30% z oceny uzyskanej w pierwszym podejściu i w 70% 

z oceny uzyskanej z poprawy. 

Usprawiedliwiona nieobecność w wyznaczonych terminach zaliczenia praktycznego skutkuje 

przywróceniem utraconego terminu (sytuacje rozpatrywane indywidualnie). W sytuacji nie 

podjęcia próby napisania zaliczenia praktycznego w przewidzianym czasie będzie ono 

ocenione na zero (0). 

 

5. EGZAMIN  (forma egzaminu będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej; poniżej 

zaproponowane zostały dwie opcje, aczkolwiek mogą one ulec modyfikacji) 

 

I opcja:  

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. 

- dopuszczenie do egzaminu – ocena końcowa z zajęć co najmniej 3,0 

- egzamin zerowy (tylko część ustna) – ocena końcowa z zajęć 4,5 - 5,0 

- egzamin pisemny– ocena końcowa z zajęć 3,0 - 4,49 



- egzamin ustny – dopuszczone osoby z oceną z egzaminu pisemnego co najmniej 3,0 

Ocena z przedmiotu składa się w 20% z oceny końcowej z zajęć, w 40% z oceny pisemnej 

części egzaminu i w 40% z oceny ustnej części egzaminu. 

- egzamin pisemny poniżej 3,0 – poprawa w II terminie (wrzesień) 

- egzamin ustny poniżej 3,0 – poprawa egzaminu ustnego w II terminie (wrzesień). 

 

II opcja:  

- dopuszczenie do egzaminu – ocena końcowa z zajęć co najmniej 3,0 

- egzamin zerowy (ustny) – ocena końcowa z zajęć 4,5 - 5,0 

Egzamin (dla studentów poza grupą przystępującą w terminie zerowym) przeprowadzony 

zdalnie, w postaci testu, złożony z dwóch części:  

I – obejmujący zagadnienia poruszane na ćwiczeniach i seminariach;  

II – obejmujący treści przedstawiane na wykładach. 

Warunkiem przystąpienia do II części egzaminu jest zdanie części I na co najmniej 3,0 

Ocena z przedmiotu składa się w 20% z oceny końcowej z zajęć i w 80% z oceny z egzaminu 

(w 70% z I części egzaminu i w 30% z II części egzaminu) 

- I część egzaminu zdana poniżej 3,0 – poprawa w II terminie (zdalnie; wrzesień) 

- egzamin zdany poniżej 3,0 – poprawa w II terminie (zdalnie; wrzesień). 

 

 


