
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA Z PRZEDMIOTU  

LEKI POCHODZENIA NATURALNEGO w roku akademickim 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 koordynatora 

przedmiotu – do niego proszę kierować w tej sprawie maile ( irma.podolak@uj.edu.pl ; kopię wiadomości na adres 

danuta.sobolewska@uj.edu.pl), i zgłoszenia tego faktu do Dziekanatu. 

Nieobecności należy usprawiedliwić i odrobić: 

- usprawiedliwienia nieobecności na poszczególnych zajęciach należy przesyłać 

drogą mailową na adres podany przez asystenta realizującego dany temat; kopię 

wiadomości proszę przesyłać na adres anna.wcislo@uj.edu.pl 

 

-  odrabianie seminarium odbywa się wyłącznie na zasadach określonych przez 

asystenta prowadzącego.  
 

1. Moduł obejmuje wykłady w formie zdalnej, w trybie asynchronicznym, oraz seminaria 

(forma zajęć uzależniona jest od wielkości sal, w których są prowadzone - patrz uwagi do 

harmonogramu Bloku zajęć 2020  na stronie Zakładu Farmacji Społecznej). 

 

2. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest: 

* Obecność na wszystkich seminariach. 

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności należy dany temat odrobić zgodnie  

z zasadami określonymi przez osobę prowadzącą dane seminarium. 

 

*Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (min. 3,0) z modułu.  

Na ocenę końcową z modułu składa się w 80% wynik z seminariów (średnia z ocen 

uzyskanych z poszczególnych kolokwiów), a w 20% - wynik z testu (w formie zdalnej, na 

platformie Pegaz), obejmującego treści omawiane na wykładach. Kolokwia z 

poszczególnych tematów seminaryjnych będą przeprowadzane w trakcie zajęć, na 

których dane zagadnienia są omawiane. O terminie przeprowadzenia testu z wykładów 

studenci zostaną powiadomieni w osobnym mailu. 

Każdą ocenę niedostateczną z kolokwium/testu należy poprawić, jednak nie później niż 

do 28.01.2021 – terminu zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym: 

- w przypadku kolokwiów z seminariów - u osoby prowadzącej dany temat,  

-  w przypadku testu z wykładów – u Kierownika jednostki.  

Ocena końcowa z danego tematu seminaryjnego/testu składa się wówczas 

w 30% z oceny uzyskanej w pierwszym podejściu i w 70% z oceny uzyskanej z poprawy. 
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