
verte 

 
Zasady zaliczania przedmiotu  

Farmakologia z farmakodynamiką 

dla studentów IV roku Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 

  

1. Zajęcia z przedmiotu „Farmakologia z farmakodynamiką” odbywają się w wymiarze godzin, 

przewidzianych programem studiów i według harmonogramu, zamieszczonego na stronie 

internetowej Zakładu Farmakodynamiki w zakładce dydaktyka. 

2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze). 

3. Student może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie z grupą do której został zapisany i w 

wyznaczonym dla tej grupy terminie zajęć. 

4. Ponad 2 nieobecności w roku akademickim, skutkują nie otrzymaniem zaliczenia.  W 

wyjątkowych sytuacjach zdrowotnych bądź losowych decyzję podejmuje koordynator 

przedmiotu. 

5. W trakcie wszystkich zajęć obowiązuje zakaz  korzystania z telefonów komórkowych. 

6. Studenci zobowiązani są do przygotowania się do seminariów i aktywnego udziału w zajęciach. 

7. Na każdych zajęciach obowiązuje znajomość materiału z wykładu oraz z trzech ostatnich zajęć 

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

ustnej.  

8. Student ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych do 2 dni roboczych od ogłoszenia 

wyników. 

9. W ciągu semestru można zgłosić jedno nieprzygotowanie do zajęć seminaryjnych.  

10. W roku akademickim planowanych jest siedem kolokwiów po zakończeniu danego bloku 

tematycznego w formie pisemnej: test (kryteria ocen pkt 13) oraz pytanie opisowe - 

organizowanych stacjonarnie, zgodnie z harmonogramem zajęć. Nieobecność na kolokwium 

skutkuje jego niezaliczeniem. Dla osób nieobecnych usprawiedliwionych (podanie do 

koordynatora) na koniec sem. letniego zostanie ustalony jeden termin do zaliczenia tylko 

jednego kolokwium z dnia nieobecności. Nie ma możliwości poprawy oceny z kolokwium.  

11. Student ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z zajęć seminaryjnych u asystenta 

prowadzącego zajęcia do 4 tygodni, licząc od daty uzyskania tej oceny.    

12. Każdy Student ma prawo skorzystania z tzw. konsultacji udzielanych przez asystentów Katedry 

Farmakodynamiki w godzinach ich pracy, po uprzednim osobistym ustaleniu terminu. 

13. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz zasady i kryteria ocen:   

▪ kolokwia w formie pytań testowych  i opisowych 

▪ odpowiedź ustna - odpowiedzi oceniane w skali: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5  

▪ sprawdzian pisemny - w formie testu wielokrotnego wyboru (jedna odpowiedź 

prawidłowa: A, B, C, D, E) lub pytania otwarte opisowe, oceniane poprzez punkty. 

Kryterium zaliczenia sprawdzianu pisemnego testowego i pytań opisowych – uzyskanie co 

najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. 
Skala ocen: 

poniżej 60% ( 2.0) 60-67%  dst (3.0) 68 -76%   +dst (3.5) 

77-84%  db (4.0) 85-92%  +db (4.5) 93-100%  bdb (5.0) 

 



 Podstawą zaliczenia części praktycznej ćwiczeń jest pozytywne wykonanie ćwiczeń 

interaktywnych opartych o programy komputerowe. Przyjęta skala ocen: ZAL/NZAL.  

 

14. Podstawą zaliczenia przedmiotu „Farmakologia z farmakodynamiką” i dopuszczenia do 

egzaminu jest:   

• uzyskanie średniej arytmetycznej ≥ 3.0 ze wszystkich kolokwiów pisemnych.  

• średnia arytmetyczna ≥ 3.0 pozostałych ocen uzyskanych z części seminaryjnej 

(odpowiedzi ustne, pisemne opisowe, testy).  

• pozytywne wykonanie wszystkich interaktywnych ćwiczeń w oparciu o programy 

komputerowe.  

• zaliczenie student powinien uzyskać do końca semestru letniego w danym roku 

akademickim.  

15. Student, który uzyska: 

 średnią ocen z kolokwiów minimum 4.0 (dobry)  oraz średnią minimum 4.0 (dobry) z 

pozostałych ocen  otrzymuje dodatkowo 10% na egzaminie.  

 średnią ocen z kolokwiów minimum 4.5 (dobry plus)  oraz średnią minimum 4.0 (dobry) 

z pozostałych ocen  otrzymuje dodatkowo 15% na egzaminie.  

 średnią ocen z kolokwiów minimum 4.5 (dobry plus)  oraz średnią minimum 4.5 (dobry 

plus) z pozostałych ocen  otrzymuje dodatkowo 20% na egzaminie.  

16. Formy egzaminu (po sem. VIII).                                                                                                                           

I i II termin – egzamin pisemny składający się ze 100 pytań testowych (wielokrotnego 

wyboru - jedna odpowiedź prawidłowa: A, B, C, D, E) oraz pytania opisowe.  Do zdania 

egzaminu należy zaliczyć sprawdzian pisemny testowy i pytania opisowe oceniane poprzez 

punkty  tj. łącznie uzyskać co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi – skala ocen pkt 13. 

 


