
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA Z PRZEDMIOTU 

LEKI POCHODZENIA NATURALNEGO w roku akademickim 2022/2023 

 

W roku akademickim 2022/2023 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 (dr hab. Irma Podolak, prof. UJ 

irma.podolak@uj.edu.pl ; kopię wiadomości proszę przesłać na adres danuta.sobolewska@uj.edu.pl) 

 

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

w formie stacjonarnej. 

 

2. Seminaria:  

- obecność na zajęciach – obowiązkowa;  

- w przypadku usprawiedliwionej nieobecności należy dany temat odrobić zgodnie z zasadami 

określonymi przez osobę prowadzącą dane seminarium; usprawiedliwienie należy przesłać 

drogą mailową na adres podany przez asystenta realizującego dany temat; 

- w trakcie zajęć będą przeprowadzane kolokwia z bieżącego tematu;  

- każdą ocenę niedostateczną z kolokwium należy poprawić u asystenta prowadzącego 

seminarium z danego tematu; jednak nie później niż do 29.01.2023 – termin zakończenia zajęć 

dydaktycznych w semestrze zimowym; 

- w przypadku poprawiania oceny niedostatecznej z kolokwium, ocena końcowa z danego 

tematu seminaryjnego składa się w 30% z oceny uzyskanej w pierwszym podejściu i w 70% z 

oceny uzyskanej z poprawy. 

 

3. Wykłady: 

- weryfikacja wiedzy z zakresu treści wykładowych będzie się odbywała za pomocą testu 

wielokrotnego wyboru; 
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- ocenę niedostateczną z testu należy poprawić u Kierownika jednostki – dr hab. Irma Podolak, 

prof. UJ, jednak nie później niż do 29.01.2023 – termin zakończenia zajęć dydaktycznych w 

semestrze zimowym: 

 

4. Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu: 

* Obecność na wszystkich seminariach (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności -

odrobienie seminarium zgodnie z wytycznymi asystenta prowadzącego dany temat). 

* 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 obejmującego treści omawiane na wykładach.  

 

 


