
Regulamin zajęć z przedmiotu Botanika Farmaceutyczna 
dla studentów I roku Farmacji w roku akademickim 2020/2021 

 
1. Zajęcia prowadzone są w II semestrze letnim na I roku studiów w wymiarze: 

 - e-wykłady 15 godzin  

 - ćwiczenia 65 godzin (w tym zajęcia terenowe – 5 godz.) 

 - e-seminaria 10 godzin  

2. Przed przystąpieniem do zajęć Student zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem 

zajęć, przepisami porządkowymi, przepisami BHP obowiązującymi na terenie jednostki i 

potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownym oświadczeniu. 

3. Student zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych jednostki.  

4. Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotu botanika farmaceutyczna są obowiązkowe. Dopuszczalna 

jest jedynie nieobecność na zajęciach usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub urzędowym 

(przedłożonym w ciągu tygodnia po zaistniałej nieobecności), która musi być odpracowana w 

formie przewidzianej programem w sposób uzgodniony z osobą prowadzącą zajęcia, w terminie do 

2 tygodni od zaistniałej nieobecności.  

       Odpracowywanie ćwiczeń mikroskopowych kończy się z chwilą zakończenia części        

       anatomicznej (tj. do 13 tygodnia zajęć). 

5. Wymagane jest punktualne przychodzenie na zajęcia. Przychodzenie na ćwiczenia innej grupy 

bez zgody nauczycieli akademickich  jest niedopuszczalne.   

6. Każdego Studenta obowiązuje podczas ćwiczeń odzież ochronna (fartuch, obuwie zamienne) 

oraz posiadanie podstawowego wyposażenia podanego do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 

7. Student ponosi pełną odpowiedzialność materialną za sprzęt i materiały, z których korzysta 

podczas zajęć.  

8. W trakcie zajęć (wykładów, seminariów i ćwiczeń) surowo zakazane jest rejestrowanie lub 

fotografowanie materiałów dydaktycznych,  okazów i preparatów, a w szczególności treści testów 

i zaliczeń. 

9. Na ćwiczeniach i seminariach Studenta obowiązuje teoretyczne przygotowanie do bieżących zajęć 

(wg tematów i zagadnień podanych do wiadomości).        

10. Student wykonuje ćwiczenia samodzielnie, zgodnie z instrukcjami asystentów. Pracuje przy  tym 

samym mikroskopie,  którego numer wpisuje do skoroszytu ze sprawozdaniami. 

11. Na każdych ćwiczeniach wyznaczani są dyżurni odpowiedzialni za pozostawienie porządku na sali  

po zakończonych zajęciach. 

12. Pisemne sprawdziany teoretyczne (4) oraz egzaminy praktyczne w terminie „0” ze znajomości 

diagnostycznych cech anatomicznych tkanek i organów roślinnych (E1) oraz z zakresu 

rozpoznawania  i systematyki  krajowych gatunków roślin leczniczych (E2) odbywają się w 

terminach ustalonych i podanych do wiadomości na początku semestru. Zmiana terminów jest 

niedozwolona.  

13. Wiedza z zakresu seminarium (systematyki roślin leczniczych) jest regularnie sprawdzana w 

formie krótkich kartkówek przeprowadzanych w ustalonych harmonogramem terminach. 

Warunkiem zaliczenia seminarium jest  uzyskanie co najmniej 60% sumy punktów ze wszystkich 

kartkówek. 

14. Warunkiem przystąpienia do terminu „0” egzaminu praktycznego (E1) ze znajomości 

diagnostycznych cech anatomicznych tkanek i organów roślinnych jest bieżące zaliczenie ćwiczeń 



mikroskopowych oraz pozytywne zaliczenie dwóch pierwszych kolokwiów z zakresu histologii  (I) 

i organografii (II).  

15. Warunkiem przystąpienia do terminu „0” egzaminu praktycznego (E2) z zakresu rozpoznawania  

i systematyki krajowych gatunków roślin leczniczych jest pozytywne zaliczenie kolokwium z 

zakresu morfologii (IV).  

16. Każde niezaliczone kolokwium należy poprawić u osoby prowadzącej zajęcia,  w ciągu 2 tygodni 

po zaistniałym sprawdzianie, najpóźniej do kolejnego kolokwium, w ramach ustalonych podczas 

zajęć godzin konsultacyjnych.  W przypadku braku zaliczenia kolejny termin wyznacza się na 

dwa ostatnie tygodnie ćwiczeń poprzedzające sesję egzaminacyjną.    

17. Osoby, które w terminie ”0” nie przystąpiły lub nie zaliczyły egzaminu praktycznego (E1) z 

diagnostycznych cech anatomicznych lub egzaminu praktycznego (E2) z rozpoznawania i 

systematyki  krajowych gatunków roślin leczniczych przystępują do nich w kolejnych terminach 

w ramach egzaminu przedmiotowego w sesji.  

18. W ramach ćwiczeń odbywają się obowiązkowe zajęcia terenowe (maj/czerwiec), w podanym do 

wiadomości na początku semestru terminie. Po ich odbyciu Student zobowiązany jest do 

samodzielnego sporządzenia zielnika zawierającego co najmniej 15 gatunków roślin  leczniczych.   

19. Zaliczenie  ćwiczeń uzyskuje student, który: wykonał i opisał wszystkie preparaty, uzyskał 

pozytywne oceny ze wszystkich  kolokwiów, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach (w tym w 

zajęciach terenowych). 

20. Ogólna ocena z ćwiczeń (OC) jest średnią uzyskaną z ocen ze wszystkich  kolokwiów oraz z 

realizacji zadań.  Ocena ta obliczana jest w skali 2.00 – 5.00. 

21. Warunkiem dopuszczenia  do egzaminu z przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i z 

seminariów. 

22. Zakres egzaminu obejmuje tematykę wykładów, seminariów i ćwiczeń. 

23. Egzamin składa się z  egzaminu pisemnego tj. pisemnego sprawdzianu wiedzy teoretycznej – test 

wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową (EP) oraz egzaminu praktycznego (E), 

obejmującego dwa etapy: 

-  E1- sprawdzian ze znajomości diagnostycznych cech anatomicznych tkanek i organów roślinnych  

- E2 - sprawdzian z zakresu rozpoznawania  i systematyki  krajowych gatunków roślin leczniczych 

oraz ocena przygotowanego przez studenta zielnika  

24. Ocena końcowa z egzaminu (OE) jest ustalana w oparciu o osiągnięcia  studenta według 

następującego równania:   

               Ocena z egzaminu =  0,7 x ocena z testu + 0,15 x ocena E1 + 0,15 x ocena E2 

tj. stanowi: 70% wyniku egzaminu pisemnego/testu EP + 15% wyniku egzaminu praktycznego ze 

znajomości roślin – E1+ 15% wyniku egzaminu praktycznego ze znajomości diagnostycznych cech 

anatomicznych roślin – E2.   

W przypadku gdy ocena z jednej z trzech części egzaminu jest niedostateczna ocena końcowa 

z egzaminu jest również niedostateczna (2.00). Student zdaje niezaliczone etapy egzaminu w 

kolejnych terminach sesji poprawkowej.  

25. Ocena końcowa z przedmiotu botanika farmaceutyczna wstawiana do indeksu 

elektronicznego  uwzględnia osiągnięcia studenta podczas pracy semestralnej na ćwiczeniach (OC 

– średnia ocen z kolokwiów i oceny z realizacji powierzonych zadań) oraz pozytywną ocenę 

końcową z egzaminu (OE) zgodnie z następującym wyliczeniem:  Ocena końcowa z przedmiotu 

= 0,7 x OE + 0,3 x OC.  

 



Wynik równania Ocena  

< 3,24 dostateczny   (3,00) 

3,25 – 3,74 dość dobry    (3,50) 

3,75 – 4,24 dobry            (4,00) 

4,25 – 4,74 ponad dobry   (4,50) 

4,75 – 5,00 bardzo dobry  (5,00) 

                

  



Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu 

Botanika Farmaceutyczna 

2020/2021 
 

• Pozytywny wynik egzaminu pisemnego (test + pytania otwarte) (EP) 

• Pozytywny wynik dwuetapowego egzaminu praktycznego (E) - ze znajomości 

diagnostycznych cech anatomicznych tkanek i organów roślinnych (E1) oraz znajomości 

systematyki roślin leczniczych (E2).  

• Pozytywny wynik zaliczenia ćwiczeń: pozytywny wynik z kolokwiów pisemnych (KP) + 

pozytywny wynik uzyskany z realizacji zadań (sprawozdania z ćwiczeń) (RZ)  

 

Zaliczenie  ćwiczeń uzyskuje student, który: wykonał i opisał wszystkie preparaty, uzyskał pozytywne 

oceny ze wszystkich  kolokwiów, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach (w tym w zajęciach 

terenowych). 

Zaliczenie seminariów uzyskuje student, który  aktywnie uczestniczy w zajęciach seminaryjnych oraz 

uzyskał co najmniej 60 % sumy punktów ze wszystkich  sprawdzianów teoretycznych (5 

sprawdzianów). 

Kolokwia pisemne (KP): cztery testy jednokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową, pytania 

typu dopasowanie oraz pytania otwarte. 

Zaliczenie uzyskują studenci, którzy otrzymali minimum 60% punktów. Skala ocen: poniżej 60% 

punktów - niedostateczny; 60-67% pkt dostateczny; powyżej 67-75% pkt dostateczny plus; powyżej 

75-83% pkt dobry; powyżej 83-90% pkt dobry plus; powyżej 90% pkt bardzo dobry. 

Sprawdziany wiedzy seminaryjnej: pięć testów dopasowania. Zaliczenie (bez oceny) seminarium 

uzyskują studenci, którzy otrzymali minimum 60% sumy punktów ze wszystkich sprawdzianów.   

 

Realizacja zadania (RZ): Wymagana jest realizacja wszystkich zadań. Ocenie podlega przygotowanie 

teoretyczne studenta do zajęć, samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń, aktywne 

uczestnictwo studenta na zajęciach oraz poprawne wykonanie sprawozdania z ćwiczeń (każde 

sprawozdanie zaliczone w skali 0-2 pkt): 

 2 pkt – sprawozdanie wykonane samodzielnie, starannie, zgodnie z omawianym tematem, 

 1 pkt – sprawozdanie wykonane z pomocą prowadzącego, starannie, zgodnie z omawianym 

tematem. 

Skala ocen: 0-14 pkt - niedostateczny; 15-18 pkt - dostateczny; 19-21 pkt - dostateczny plus; 22-24 pkt 

- dobry; 25-30 pkt - bardzo dobry. 

Podczas realizacji zadań sprawdzane jest osiągnięcie przez studenta kompetencji do korzystania z 

obiektywnych źródeł informacji. 

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń i seminariów. 

Egzamin z wynikiem pozytywnym zdaje student, który: 

1. Zdał pisemny egzamin testowy (EP)  

2. Zdał dwuetapowy egzamin praktyczny (E) tj. wykazał się  praktyczną znajomością 

diagnostycznych cech anatomicznych tkanek i organów roślinnych (E1) oraz znajomością 

systematyki roślin leczniczych na podstawie egzemplarzy zielnikowych zgromadzonych w 

jednostce z zakresu przedstawionego w e-zielniku Katedry i Zakładu  Botaniki i samodzielnie 

wykonał zielnik, zawierający co najmniej 15 gatunków roślin (E2).  

 



Egzamin pisemny (EP): test jednokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową + pytania otwarte. 

Egzamin pisemny zdają studenci, którzy otrzymali minimum 60% punktów. Skala ocen: poniżej 60% 

punktów - niedostateczny; 60-67% pkt dostateczny; powyżej 67-75% pkt dostateczny plus; powyżej 

75-83% pkt dobry; powyżej 83-90% pkt dobry plus; powyżej 90% pkt bardzo dobry. 

 

Egzamin praktyczny (E):  
1) Egzamin praktyczny ze znajomości diagnostycznych cech anatomicznych tkanek i organów 

roślinnych (E1): Ocenie podlega samodzielne wykonanie, prawidłowe rozpoznanie i opisanie 3 

preparatów mikroskopowych (każdy preparat mikroskopowy oceniany jest w skali 0-5 pkt): 

 Ocena dostateczna – student prawidłowo rozpoznaje oraz prawidłowo opisuje 2 preparaty 

mikroskopowe 

 Ocena dobra – student prawidłowo rozpoznaje 3 preparaty i prawidłowo opisuje co najmniej 2 

preparaty mikroskopowe 

 Ocena bardzo dobra - student prawidłowo rozpoznaje oraz prawidłowo opisuje 3 preparaty 

mikroskopowe 

2) Egzamin praktyczny z rozpoznawania i znajomości systematyki roślin (E2):  

 Ocenie podlega: 

a) staranność i poprawność wykonania zielnika (w skali 3-5): 

 Ocena dostateczna – zielnik wykonany samodzielnie, poprawnie, starannie, zgodnie z podanymi 

wytycznymi. Okazy roślinne dobrej jakości. 

 Ocena dobra – zielnik wykonany samodzielnie, starannie, zgodnie z podanymi wytycznymi. 

Okazy roślinne dobrej i bardzo dobrej jakości. 

 Ocena bardzo dobra - zielnik wykonany samodzielnie, starannie, zgodnie z podanymi 

wytycznymi. Okazy roślinne bardzo dobrej jakości. 

b) prawidłowe rozpoznanie, podanie nazw, przynależności systematycznej i wskazanie organu 

stosowanego w farmacji dla 10 gatunków krajowych roślin leczniczych. Do zaliczenia wymagana jest 

znajomość, co najmniej 7 gatunków roślin: 

 Ocena dostateczna – prawidłowe rozpoznanie, podanie nazwy, przynależności systematycznej 

co najmniej 7 gatunków roślin 

 Ocena dobra – prawidłowe rozpoznanie, podanie nazwy, przynależności systematycznej i 

organu użytkowego co najmniej 8 gatunków roślin 

 Ocena bardzo dobra – prawidłowe rozpoznanie, podanie nazwy, przynależności systematycznej 

i organu użytkowego 10 gatunków roślin 

Podczas egzaminu praktycznego (E1 i E2) sprawdzane jest osiągnięcie przez studenta kompetencji do 

formułowania wniosków z własnych obserwacji (Arkusz oceny kompetencji studenta). 

 

Ocena końcowa z egzaminu jest ustalana według następującego algorytmu: 

               0,7 x ocena z testu pisemnego + 0,15 x ocena z egzaminu E1 + 0,15 x ocena z egzaminu E2 

 

Ocena końcowa z przedmiotu w indeksie elektronicznym uwzględnia osiągnięcia studenta podczas 

pracy semestralnej i jest ustalana według następującego algorytmu: 

                      0,7 x końcowa ocena z egzaminu + 0,3 x średnia ocen z kolokwiów i realizacji zadań  

 

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu są opisane w Regulaminie zajęć z przedmiotu,  

dostępnym na stronie internetowej jednostki oraz w gablocie informacyjnej oraz są omawiane na 

pierwszych zajęciach. 

 

  


