
Regulamin dydaktyczny w roku akademickim 2016/2017 obowiązujący studentów II 

roku  

Ratownictwa Medycznego, studia pierwszego stopnia,  

stacjonarne na zajęciach z przedmiotów 

FARMAKOLOGII  

  

1. Zajęcia prowadzone są według planu przedstawionego studentom przed rozpoczęciem 

semestru dostępnego na tablicy ogłoszeń przed Katedrą Farmakologii i Toksykologii oraz na 

stronie internetowej jednostki. 

2. Obecność studentów na ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa. 

3. Obowiązek uczestniczenia na wykładach określa osoba prowadząca tą formę zajęć. 

4. Wszystkie zajęcia dydaktyczne z zakresu realizowanych przedmiotów odbywają się w 

Katedrze Farmakologii i Toksykologii lub innym miejscu po wcześniejszym ustaleniu. 

5. Student ponosi odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane 

postępowaniem niezgodnym z obowiązującymi zasadami. 

6. Podczas zajęć (wykładów, ćwiczeń i seminariów) obowiązuje zakaz używania telefonów 

komórkowych, komputerów oraz robienia zdjęć i nagrywania filmów. 

7. Student powinien być przygotowany do zajęć z zakresu wymaganego materiału i aktywnie 

w nich uczestniczyć. Wymagania do wszystkich zajęć oraz literatura podane są studentom 

przed rozpoczęciem semestru (tablica ogłoszeń przed Katedrą Farmakologii i Toksykologii 

oraz strona internetowa jednostki). 

8. Każde ćwiczenie i/lub seminarium zaliczane jest na ocenę. Zaliczenie odbywa się na 

podstawie aktywnego udziału w zajęciach i znajomości wymaganego materiału. Ocenę 

końcową ćwiczenia stanowi ocena uzyskana ze sprawdzianu wymaganych wiadomości 

(ustnego i/lub pisemnego). 

9. Na każdym ćwiczeniu obowiązuje znajomość materiału bieżącego oraz ze wszystkich 

poprzednio odbytych ćwiczeń: znajomość materiału jest oceniana przez prowadzącego zajęcia 

w postaci odpowiedzi ustnej i/lub krótkich sprawdzianów. 

10. Niezaliczone ćwiczenie poprawić można tylko dwa razy. 

11. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium są pozytywne oceny ze wszystkich zajęć. 

Niezaliczone jedno ćwiczenie skutkuje oceną negatywną z pierwszego terminu kolokwium, 

każde następne niezaliczone ćwiczenie skutkuje niedopuszczeniem do kolokwium a to 

automatycznie niedopuszczeniem do egzaminu 

12. W semestrze przewiduje się przeprowadzenie minimum 2 kolokwiów. 



13. Zaliczenie wszystkich kolokwiów odbywa się w ustalonych terminach 

a) obejmuje znajomość materiału podręcznikowego, ćwiczeniowego oraz wykładów, 

b) student ma prawo do 2-krotnego zaliczania kolokwium, 

c) nieobecność nieusprawiedliwiona na kolokwium jest równoznaczna z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (zwolnienie lekarskie) należy 

przedłożyć zwolnienie osobie prowadzącej ćwiczenia w ciągu trzech dni roboczych od daty 

zakończenia zwolnienia, 

d) w wyjątkowych przypadkach losowych (np. dłuższy pobyt w szpitalu) terminy zaliczania 

kolokwiów mogą być indywidualnie ustalane z osobą prowadzącą dane kolokwium 

tematyczne, 

e) nie zaliczenie jednego kolokwium skutkuje pisaniem sprawdzianu dopuszczającego do 

egzaminu z całości materiału z przedmiotu Farmakologia 

f) dwa niezaliczone kolokwia skutkują automatycznie niezaliczeniem semestru i przedmiotu 

Farmakologia bez możliwości pisania egzaminu. 

14. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z zakresu realizowanych przedmiotów jest 

zaliczenie wszystkich ćwiczeń, seminariów i kolokwiów pisemnych. 

15. Egzamin końcowy z toksykologii w formie testu jednokrotnego wyboru obejmuje cały 

dotychczasowy materiał. Systemem oceniania „odpowiedź prawidłowa lub nieprawidłowa". 

16. Tematyka wykładów, ćwiczeń i seminariów w III semestrze oraz wymagania do egzaminu 

znajdują się na stronie internetowej Katedry. 

17. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (urlop dziekański, zwolnienie lekarskie) na 

ćwiczeniu, seminarium lub wykładzie student może zaliczyć wymagany materiał w ciągu 7 

dni (po wcześniejszym uzgodnieniu z asystentem). Nieobecność student powinien 

usprawiedliwić najpóźniej na następnych zajęciach po ustąpieniu przyczyny nieobecności. 

18. Ocenę niedostateczną z poszczególnych zajęć student może poprawić u asystenta w 

terminie 7 dni. Nie przewiduje się poprawy ocen pozytywnych z ćwiczeń, seminariów i 

kolokwium. 

19. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium student może pisać 

kolokwium w terminie 7 dni. Niezaliczone kolokwium student może poprawić w ciągu 14 dni 

od daty ogłoszenia wyników. 

20. W przypadku nie zgłoszenia się studenta w wymaganym terminie celem zaliczenia 

ćwiczenia, bądź na poprawę kolokwium student traci prawo do poprawy. 

21. Student powinien być przygotowany do seminarium z zakresu wymaganego materiału. 

Zaliczenie seminarium odbywa się na podstawie znajomości tematyki zajęć i aktywnego 



udziału. 

22. Celem przygotowania do zajęć student może skorzystać z zasobów bibliotecznych. 

Ponadto, student ma prawo do konsultacji z pracownikami dydaktycznymi Katedry po 

wcześniejszym ustaleniu terminu. Godziny konsultacji ustala się w porozumieniu ze starostą 

roku uwzględniając plan zajęć studentów oraz obowiązki nauczycieli. 

23. Konsekwencją postępowania studenta niezgodnie z regulaminem i wytycznymi BHP 

będzie wykluczenie jego uczestnictwa w ćwiczeniach (nieobecność nieusprawiedliwiona na 

ćwiczeniach). 

24. Wątpliwości nasuwające się w toku zajęć rozstrzyga Asystent prowadzący zajęcia, a w 

razie potrzeby Kierownik Katedry Farmakologii i Toksykologii 

Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii Kierownika Katedry. 

  

  

 

 


