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Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich wykładach, ćwiczeniach i 
seminariach oraz  przygotowanie studenta do omawianego tematu. 

a/ dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność podczas ćwiczeń/seminarium w 
semestrze. Jednak student powinien odrobić to ćwiczenie/seminarium z inną grupą ćwiczeniową 
w danym tygodniu ćwiczeniowym lub zaliczyć ćwiczenie/seminarium u asystenta prowadzącego 
celem potwierdzenia umiejętności i kompetencji w zakresie danego tematu ćwiczeniowego 

        b/ nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub rektorskim oznacza zaliczenie 
ćwiczenia; student  winien odbyć zajęcia z inną grupą ćwiczeniową lub zgłosić się do asystenta 
celem potwierdzenia umiejętności i kompetencji w zakresie danego ćwiczenia. 

        c/ więcej niż jedna nieobecność nieusprawiedliwiona podczas zajęć uniemożliwiają zaliczenie 
semestru. 

       d/ odrabianie zajęć - w wyjątkowych przypadkach losowych oraz w przypadku zwolnienia 
lekarskiego, student  może uzyskać możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, ale jedynie w 
trakcie tygodnia ćwiczeniowego, za zgodą asystenta prowadzącego grupę i asystenta, u którego 
planuje odrabianie zajęć. Odrabianie  jest możliwe nie częściej niż dwukrotnie w ciągu semestru. 

          Student powinien dostarczyć zwolnienie z zajęć w ciągu 2 tygodni. 

          W przypadku ciągłego zwolnienia lekarskiego (okres dwu tygodni lub dłuższy; zwolnienie z 
Oddziału  Szpitalnego), w wyjątkowych wypadkach Kierownik Katedry może ustalić warunki odrobienia 
zajęć.  

Student może jeden raz w ciągu semestru być nieprzygotowany do zajęć; musi o tym poinformować 
asystenta przed rozpoczęciem ćwiczeń.  

       System oceniania: ocenie podlegają wiedza, umiejętności i kompetencje. 

W trakcie semestru student może uzyskać maksymalnie 30 punktów w semestrze III i 35 
punktów w semestrze IV (ilość punktów zróżnicowana ilością modułów semestrze), w tym: 

• Minimum 2 oceny z odpowiedzi ustnej (materiał bieżący oraz z poprzedniego ćwiczenia); student 
może być pytany więcej niż 2 razy; do punktów za semestr będą wówczas wliczane na ostatnich 
ćwiczeniach jedynie 2 oceny będące średnią arytmetyczną (zaokrąglanie końcówek ocen: 
0,0-0,24 – 0,0; 0,25-0,74 – 0,5; 0,75-1,0 – 1,0) z wszystkich uzyskanych ocen. Asystent może 
sprawdzać wiedzę studentów także w innych formach niż wypowiedź ustna, np. w postaci 
sprawdzianu pisemnego lub omówienia schematów prezentacji.  

             Skala ocen dla sprawdzianów pisemnych, odpowiedzi ustnej lub prezentacji: 0,0 - 5,0. 
• 0,0 (niedostateczny) 
• 3,0 (dostateczny) 
• 3,5 (dość dobry) 
• 4,0 (dobry) 
• 4,5 (ponad dobry) 



• 5,0 (bardzo dobry) 

 Student może jeden raz w ciągu semestru być nieprzygotowany do zajęć; musi o tym 
poinformować asystenta przed rozpoczęciem ćwiczeń.  

• Kolokwium w postaci testu, obejmujące wiedzę z kolejnych modułów :  
3 oceny ze sprawdzianów testowych w semestrze III (3 kolokwia) i  

              4 oceny ze sprawdzianów testowych w semestrze IV (4 kolokwia) po 25 pytań każdy;  

oceny w zależności od ilości prawidłowych odpowiedzi:  
• <15  0,0 
• 15-16  3,0     (60%) 
• 17-18  3,5 
• 19-20  4,0 
• 21-22  4,5 
• 23-25  5,0 

               Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas testu jest równoznaczna z oceną 0.0.  

                    Niezaliczenie testu obejmującego materiał danego modułu skutkuje niezaliczeniem modułu i 
podlega obowiązkowo poprawie. Student może uzyskać zaliczenie modułu po zdaniu 
materiału obejmującego test z oceną nie wyższą niż 3,0 (dostateczny). 

• Ocenę z receptury (ocena umiejętności), w zależności od ilości prawidłowo napisanych recept: 
• 10 recept 5,0 
• 9  4,5 
• 8  4,0 
• 7  3,5 
• 6                          3,0        (60%) 
• <6                        0,0 

Receptura oceniona na 0,0 musi być poprawiona i zaliczona (z oceną nie wyższą niż 3,0 
-dostateczny). 

OCENA KOŃCOWA W SEMESTRZE III: 

Do zaliczenia semestru III student musi  
• osiągnąć minimum 18 punktów (co stanowi 60% maksymalnej ilości punktów w semestrze), w 

tym obowiązkowo zaliczone kolokwia (testy) obejmujące wiedzę w modułach 
• zaliczyć sprawdzian z receptury (min. 6 z 10 recept napisane poprawnie); sprawdzian oceniony na 

0,0 może być poprawiony jeden raz w ciągu dwu tygodni od pierwszego terminu; brak zaliczenia 
1-ej poprawki spowoduje konieczność zaliczenia 2-ej poprawki z receptury, która będzie 
obejmowała materiał z całego semestru.  

Student, który uzyskał od 9 do 18 punktów może uzyskać zaliczenie semestru (ocena 
dostateczna) po zdaniu sprawdzianu z wiedzy obejmującej materiał całego semestru (zaliczenie 



zintegrowane: test zawierający 30 pytań- do zaliczenia wymagane 60% poprawnych 
odpowiedzi).  

Sposób i warunki zaliczenia semestru dla studenta, który uzyskał mniej niż 9 punktów ustala 
Kierownik Katedry.  

Student, który nie zaliczy semestru i/lub 2-ej poprawki z receptury musi powtórzyć semestr. 

Ocena końcowa z wiedzy, umiejętności i kompetencji w semestrze uzależniona jest od ilości 
uzyskanych punktów: 

• <18  2,0 (niedostateczny) 
• 18 – 20,4     3,0 (dostateczny)        (60-67%)   
• 20,5 -  22,6 3,5 (dość dobry)          (68-75%) 
• 22,7-24,9 4,0 (dobry)                   (76-83%) 

• 25,0-27,0 4,5 (ponad dobry)       (84-90%)     
• 27,1-30,0 5,0 (bardzo dobry)      (<90%) 

OCENA KOŃCOWA W SEMESTRZE IV: 

Do zaliczenia semestru IV student musi  

• osiągnąć minimum 21,1 punktów (co stanowi 61% maksymalnej ilości punktów w semestrze), w 
tym obowiązkowo zaliczone kolokwia (testy) obejmujące wiedzę w modułach 

• zaliczyć sprawdzian z receptury (min. 6 z 10 recept napisane poprawnie); sprawdzian może być 
poprawiony jeden raz w ciągu dwu tygodni od pierwszego terminu; brak zaliczenia 1-ej poprawki 
spowoduje konieczność zaliczenia 2-ej poprawki z receptury, która będzie obejmowała materiał z 
całego semestru.  

Student, który uzyskał od 12,6 do 21 punktów może uzyskać zaliczenie semestru (ocena 
dostateczna) po zdaniu sprawdzianu z wiedzy obejmującej materiał całego semestru (zaliczenie 
zintegrowane: test zawierający 40 pytań- do zaliczenia wymagane 60% poprawnych 
odpowiedzi).  

Sposób i warunki zaliczenia semestru dla studenta, który uzyskał mniej niż 12,6 punktów ustala 
Kierownik Katedry.  

Student, który nie zaliczy semestru i/lub 2-ej poprawki z receptury musi powtórzyć semestr. 

Ocena końcowa z wiedzy, umiejętności i kompetencji w semestrze uzależniona jest od ilości 
uzyskanych punktów: 

• <21  2,0 (niedostateczny) 
• 21,1 – 23,5     3,0 (dostateczny)        (61-67%)   
• 23,6 -  26,3 3,5 (dość dobry)          (68-75%) 
• 26,4-   29,0 4,0 (dobry)                   (76-83%) 

• 29,1-   31,6 4,5 (ponad dobry)       (84-90%)     

• 31,7-  35,0 5,0 (bardzo dobry)      (<90%) 




