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1. Obecność na seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa. Nie ma możliwości zamiany grupy w trakcie roku 
akademickiego.  

2. Nieobecność na seminariach i ćwiczeniach musi być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim 
przedstawionym na następnych zajęciach. W ciągu roku akademickiego dopuszczalna jest 1 nieobecność z 
przyczyn losowych. 

3. Odrabianie seminariów i ćwiczeń (po usprawiedliwionej nieobecności), może odbywać się z inną grupą, 
omawiającą ten sam zakres materiału.  

4. Ponad 3 nieobecności w roku akademickim skutkują brakiem zaliczenia.  

5. Sprawdzanie wiadomości odbywa się w formie pisemnej, testu oraz odpowiedzi ustnej.  

6. Po zakończeniu danego bloku tematycznego przewidziane są pisemne kolokwia – 2 w semestrze. Za każde 
kolokwium student może otrzymać maksymalnie 3 punkty. Osoby nieobecne z przyczyn zdrowotnych lub 
losowych mogą zaliczyć sprawdzian pisemny do 4-ch tygodni od daty nieobecności. Studenci nieobecni z innych 
przyczyn nie mają możliwości zaliczenia kolokwium i automatycznie otrzymują 0 pkt i ocenę niedostateczną.  

7. Student ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej (z wyjątkiem kolokwium) do 4-ch tygodni, licząc od 
daty uzyskania tej oceny.  

8. Podstawą zaliczenia części praktycznej ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie sprawozdania ćwiczenia u 
prowadzącego.  

9. Każdy student ma prawo skorzystania z tzw. konsultacji udzielanych przez asystentów Katedry 
Farmakodynamiki w godzinach ich pracy, po uprzednim osobistym uzgodnieniu terminu.  

10. Podstawą zaliczenia każdego semestru jest:  

• zdobycie minimum 2 pkt z kolokwiów pisemnych, które obejmują: zagadnienia opisowe otwarte, test 
jednokrotnego wyboru. Przyjęta skala punktowa do zaliczenia kolokwium: ocena bardzo dobry – 3 
pkt., plus dobry – 2,5 pkt., dobry – 2 pkt., plus dostateczny – 1,5 pkt., dostateczny – 1 pkt., 
niedostateczny – 0 pkt., 

• średnia arytmetyczna ocen ≥ 3.0 (dostateczny) - odpowiedzi ustne, pisemne i testy oraz kolokwia, 

• pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń.  
 

11. Podstawą dopuszczenia do EGZAMINU jest zaliczenie semestru V i VI.  

12. Formy egzaminu (po semestrze VI – trzy terminy)  
I i II termin – egzamin pisemny składający się z 75 pytań testowych (jednokrotnego wyboru) oraz 3 pytań 

problemowych (opisowych). Do zdania egzaminu należy udzielić 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania 

testowe oraz uzyskać pozytywną ocenę z części opisowej, tzn. uzyskać co najmniej 3.0 (dostateczny) jako 

średnią z trzech pytań otwartych. Ocena końcowa w I terminie egzaminu stanowi średnią ważoną ocen: po 

0,1 z zaliczenia każdego semestru oraz 0,8 z egzaminu. III termin– egzamin ustny. 


