
REGULAMIN ZAJĘĆ Z FARMAKOKINETYKI – rok akademicki 2022/2023 

 
 

Przedmiot FARMAKOKINETYKA realizowany w semestrze letnim 
 obejmuje: 

 
Wykłady      -    14 h 

Ćwiczenia   -     36 h 

 

Koordynatorem i wykładowcą przedmiotu farmakokinetyka jest 

prof. dr hab. Elżbieta Wyska 

Wydział Farmaceutyczny 

Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej UJ CM, 

ul. Medyczna 9, bud. A, II piętro, 

sekretariat p. 327  

 
 Opiekunem przedmiotu jest dr Małgorzata Szafarz (sprawy dotyczące 

organizacji zajęć oraz ich zaliczenia). Kontakt mailowy na adres 

malgorzata.szafarz@uj.edu.pl. W szczególnych przypadkach kontakt osobisty po 

wcześniejszym uzgodnieniu (mailowo) terminu. 

 

 Harmonogram zajęć obejmujący tematy, terminy ich realizacji oraz nazwiska 

osób prowadzących wraz z kompletem materiałów (słownik podstawowych pojęć 

farmakokinetycznych + przykłady rachunkowe do skopiowania przez studentów) 

będzie dostępny na platformie Pegaz.  

 

Zasady zaliczenia 
 

Ogólne 

Zaliczenie trzech kolokwiów z tematów dotyczących materiału przedstawionego na 
ćwiczeniach i wykładach. 

 

Szczegółowe 

• Obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności 
usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie do 1 tygodnia, a materiał 
z danego tematu zaliczyć w formie kolokwium pisemnego do końca semestru.  

• Wykonanie wszystkich ćwiczeń oraz uzyskanie zaliczenia od prowadzącego 
zajęcia. 

• Pozytywna ocena z trzech kolokwiów. Uzyskanie co najmniej 12 punktów na 20 
możliwych z każdego z dwóch kolokwiów pisemnych oraz uzyskanie co najmniej 
6 punktów na 10 możliwych z trzeciego kolokwium polegającego na samodzielnej 
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analizie farmakokinetycznej z wykorzystaniem regresji nieliniowej w programie 
komputerowym Phoenix WinNonlin. 

• Kolokwia zostaną przeprowadzone w terminach podanych w harmonogramie 
zajęć. 

• Jeden dodatkowy termin zaliczenia dla osób, które były nieobecne lub nie zaliczyły 
kolokwiów w pierwszym terminie będzie podany w harmonogramie zajęć. 

 

Repetenci 

Zasady zaliczenia przedmiotu farmakokinetyka dla osób powtarzających ten 
przedmiot są ustalane indywidualnie przez koordynatora przedmiotu na podstawie 
wyników uzyskanych w poprzednich latach studiów.   

Osoby powtarzające przedmiot, które są zobowiązane do zaliczenia kolokwiów 
powinny je napisać w terminach podanych w harmonogramie zajęć, przy czym mogą 
przyjść na zajęcia z dowolną grupą.   

 

EGZAMIN 

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest zaliczenie 
wszystkich ćwiczeń oraz uzyskanie z kolokwiów co najmniej 30 punktów na 50 
możliwych. 

 


