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Zajęcia dydaktyczne obejmują: seminarium (50 godzin zgodnie z harmonogramem zajęć) 

1. Seminaria z przedmiotu Mechanizmy działania substancji aktywnych w kosmetologii 

dla studentów I roku II stopnia Kosmetologii odbywają się zgodnie z 

harmonogramem, w semestrze zimowym. Zajęcia odbywają się w sali seminaryjnej 

201 Zakładu Chemii Fizycznej (Collegium Pharmaceuticum). 

2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w terminach wyznaczonych przez Dziekanat, 

które zawarte są w harmonogramie zajęć. 

3. Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu: 
 

- obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność)  

- uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji  

- przeprowadzenie analizy artykułów naukowych  

- uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego w formie testu (powyżej 60% 

trafnych odpowiedzi z testu jednokrotnego wyboru) 

4. Prezentacja - ocena w skali 3-5 wg poniższych kryteriów:  
 

Ocena dostateczna (3) 

- zgodność z tematem 

- posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych 

- prezentacja wykonana na podstawowym poziomie merytorycznym 
 

Ocena dostateczna plus (3+) 

- zgodność z tematem 

- posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych 

- poprawność pod względem językowym 

- prezentacja wykonana na podstawowym poziomie merytorycznym 

Ocena dobra (4) 

- zgodność z tematem 

- posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych 

- prezentacja wykonana na dobrym poziomie merytorycznym 

- poprawność pod względem językowym 

- uporządkowany i logiczny układ prezentacji (właściwa struktura obejmująca 

wprowadzenie do tematu, rozwinięcie, podsumowanie i wnioski końcowe) 

Ocena dobra plus (4+) 

- zgodność z tematem  

- posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych 

- prezentacja wykonana na dobrym poziomie merytorycznym 

- poprawność pod względem językowym 



- uporządkowany i logiczny układ prezentacji (właściwa struktura obejmująca 

wprowadzenie do tematu, rozwinięcie, podsumowanie i wnioski końcowe) 

- estetyka wykonania pracy 

- zaangażowanie wszystkich członków zespołu w zaprezentowanie projektu 
 

Ocena bardzo dobra (5) 

- zgodność z tematem 

- posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych 

- prezentacja wykonana na wysokim poziomie merytorycznym 

- poprawność pod względem językowym 

- uporządkowany i logiczny układ prezentacji (właściwa struktura obejmująca 

wprowadzenie do tematu, rozwinięcie, podsumowanie i wnioski końcowe) 

- estetyka wykonania pracy 

- zaangażowanie wszystkich członków zespołu w zaprezentowanie projektu 

- oryginalna i pomysłowa forma prezentacji przyciągająca uwagę odbiorców 

- wykorzystanie zaplanowanego czas 

- dobry kontakt z odbiorcami prezentacji 

5. Zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru, 26 pytań ocenianych w 

skali 0-1.  
 

- zaliczenie uzyskują studenci, którzy otrzymali minimum 16 punktów 

- skala ocen: 0-15 pkt niedostateczny; 16 pkt dostateczny; 17-18 pkt dostateczny plus, 

19-20 pkt dobry; 21-22 pkt dobry plus; 23-26 pkt bardzo dobry 
 

6. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią obliczaną wg następującego algorytmu:  

(ocena z zaliczenia pisemnego × 0,6) + (ocena z prezentacji × 0,4) + (zaliczenie bez 

oceny realizowanych zadań) 

 

 

 

 


