
REGULAMIN PRZEDMIOTU FARMACJA PRAKTYCZNA W APTECE DLA

STUDENTÓW V ROKU WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UJ CM

Wymagania ogólne:

1. Obecność  na  wszystkich  zajęciach  jest  obowiązkowa.  Sposób  i  termin  odrobienia

zajęć jest każdorazowo uzgadniany z osobą prowadzącą.

2. Spóźnienie powyżej 15 minut będzie traktowane jak nieobecność.

3. Przygotowanie teoretyczne z wyznaczonej partii materiału (wykłady, podręczniki).

4. Stała zmiana przynależności do grupy musi być uzgodniona z osobą odpowiedzialną

za  zajęcia  i  powinna  być  dokonana  przed  rozpoczęciem  cyklu  zajęć.  Nie  ma

możliwości jednorazowego  udziału  w  zajęciach  z  inną  grupą  niż  ta,  do  której

przypisany jest student.

5. Uczestnicząc w zajęciach studenci są zobowiązani do przestrzegania następujących

zasad:

a. zabrania  się  na  terenie  sali  ćwiczeniowej,  spożywania  posiłków  oraz  picia

napojów,

b. w trakcie zajęć student musi być obecny na sali ćwiczeń,

c. po  zakończeniu  pracy  uczestnik  jest  zobowiązany  pozostawić  stanowisko

pracy w porządku, a urządzenia elektroniczne pozostawić w stanie zgodnym z

dyspozycją prowadzącego zajęcia.

6. Uczestnictwo w zajęciach z zakresu realizacji  recept możliwe będzie  wyłącznie po

wcześniejszym zdaniu testu z tego tematu.  Osoby, które nie zaliczą testu nie mają

prawa do udziału w w/w zajęciach.

7. Osoby, które poprawnie zrealizują i zaliczą wszystkie zadania na zajęciach z realizacji

recept,  otrzymają  punkty,  stanowiące  30%  możliwych  do  zdobycia  punktów  na

zaliczeniu końcowym z przedmiotu, z części dotyczącej realizacji recept.

8. Zaliczenie  poszczególnych  ćwiczeń  odbywa  się  w  wyniku  łącznego  spełnienia

następujących wymagań:

a. aktywna obecność na zajęciach,

b. poprawne zrealizowanie wszystkich zadań przewidzianych w programie zajęć.

9. Zajęcia z przedmiotu farmacja praktyczna w aptece kończą się zaliczeniem z oceną.

Do uzyskania zaliczenia końcowego konieczne jest zdanie testu zaliczeniowego.



Warunki zaliczenia:

1. Uzyskanie pozytywnego wyniku testu zaliczeniowego wymaga uzyskania co najmniej

60% maksymalnej liczby punktów z części testowej zaliczenia oraz co najmniej 50% z

części dotyczącej realizacji recept. Ocena z zaliczenia końcowego jest wynikiem sumy

punktów uzyskanych w obu częściach zaliczenia.

2. W razie uzyskania negatywnego wyniku, z obu lub z jednej części zaliczenia, student

ma  prawo  ponownie  przystąpić  do  zaliczenia.  Student  ponownie  przystępuje  do

zaliczenia tylko tej części, z której uzyskał wynik negatywny.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają postanowień regulaminu studiów

obowiązującego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.

4. W  sytuacjach  nieobjętych  niniejszym  regulaminem,  regulaminem  szczegółowym

przedmiotu  i  regulaminem  studiów  decyzje  podejmowane  są  przez  Koordynatora

przedmiotu.

5. Punkty  uzyskane  na  zajęciach  dotyczących  realizacji  recept  zostaną  doliczone  do

punktów uzyskanych na zaliczeniu końcowym z przedmiotu, do

6.  części dotyczącej realizacji recept.


