REGULAMIN ZAJĘĆ
PRZEDMIOT: FARMAKOLOGIA I FARMAKOTERAPIA rok akad. 2021/2022
kierunek: DIETETYKA, studia pierwszego stopnia, stacjonarne, II rok
1. Aktualne dane adresowe jednostki
Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, ul. Św. Marii Magdaleny 14,
61-861 Poznań, tel.: 61 6687837
www.farmklin.ump.edu.pl
Kierownik Katedry i Zakładu: Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, tel. 61
6687837 (sekretariat)
Osoba
koordynująca
przedmiot:
dr hab. Danuta Szkutnik-Fiedler:
dszkutnik@ump.edu.pl, TEAMS, tel. 61 6687865
2.

Regulamin zajęć

I. Uczestnictwo w zajęciach
1. Przedmiot realizowany jest w postaci 20 godzin wykładów realizowanych w formie
zdalnej z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS oraz 40 godzin seminariów,
przeprowadzanych stacjonarnie.
2. Zajęcia seminaryjne są obowiązkowe i odbywają się według ustalonego planu.
3. Każda nieobecność na zajęciach seminaryjnych wymaga usprawiedliwienia oraz
zaliczenia materiału u asystentów prowadzących dane zajęcia.
4. Spóźnienie na zajęcia powyżej 15 min jest traktowane jako nieobecność.
5. W przypadku czterech i większej liczby nieobecności, student nie zostaje dopuszczony
do zaliczenia.
II. Zaliczenie przedmiotu
1. Zaliczenie materiału z zajęć seminaryjnych odbędzie się w formie testu (kolokwium
przeprowadzone stacjonarnie w Katedrze). Warunkiem przystąpienia do kolokwium
jest obecność na zajęciach, tj. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności oraz
zaliczenie danego materiału (patrz punkt. I. 3 i 4.).
2. Do zaliczenia przedmiotu student ma prawo przystąpić trzykrotnie. W przypadku
nieobecności na kolokwium lub jego niezaliczenia, terminy poprawkowe będą
ustalane indywidualnie z osobą koordynującą przedmiot.
3. Podstawą do zaliczenia kolokwium jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej
(60%).
4. Niestawienie się na żadnym z ustalonych terminów kolokwiów lub nieuzyskanie
wymaganej liczby punktów z kolokwium jest równoznaczne z niezaliczeniem
przedmiotu.
III. Egzamin
1. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały co najmniej oceny dostateczne
z kolokwium oraz mają usprawiedliwione i zaliczone wszystkie nieobecności.
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2. Uzyskanie oceny co najmniej ponad dobrej (4,5) z kolokwium stanowi podstawę
do zwolnienia z egzaminu.
3. Przewiduje się pisemną formę egzaminu z wykorzystaniem platformy OLAT
w siedzibie CITK, obejmującego materiał wyłącznie z wykładów.
4. Do egzaminu student ma prawo przystąpić w trzech wyznaczonych terminach. Terminy
egzaminu zostaną ustalone ze Starostą roku niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć.

3. Zasady organizacyjno-porządkowe
Materiały dydaktyczne udostępniane są studentom przez osoby prowadzące zajęcia.
Proszę o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi COVID-19 UMP z dnia 10 września
2021 r. (Organizacja zajęć kontaktowych nieklinicznych):

4.

Zasady zaliczenia zajęć

Seminaria: kolokwium - test, warunek zaliczenia: co najmniej 60% prawidłowych
odpowiedzi.
Wykłady: egzamin - test z wykorzystaniem platformy OLAT, warunek zaliczenia: co
najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu (aktualny plan zajęć, komunikaty,
kontakt z asystentami itp.) dostępne są na stronie Katedry i Zakładu Farmacji
Klinicznej i Biofarmacji www.farmklin.ump.edu.pl
2

