REGULAMIN ZAJĘĆ
Wydział Farmaceutyczny, kierunek: Farmacja
Przedmiot: FARMAKOEKONOMIKA
Tryb i warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia zajęć jest obecność na wykładach i seminariach oraz wykazanie się
postępem, co najmniej na poziomie dostatecznym w przyjętym systemie punktowym.
1.

Studenci zobligowani są do przygotowania się na każde zajęcie seminaryjne.
W trakcie cyklu zajęć studenci napiszą dwa sprawdziany pisemne oceniane w skali
od 0 do 10 pkt., przy czym minimum zaliczenia cząstkowego sprawdzianu wynosi
6 punktów. Uzyskane wyniki zostaną zsumowane. Student posiada możliwość
2-krotnego poprawiania sprawdzianu pisemnego, z którego nie uzyskał zaliczenia
w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

2.

Uzyskana suma punktów przekłada się na ocenę końcową:
A. Sprawdziany pisemne (2)
max. 2 *10 pkt.
B. Łączna punktacja postępów
max. 20 pkt.

3. Zasady usprawiedliwiania nieobecności:
a. Uczestnictwo w zajęciach (seminaria) uwzględnianych w planach studiów jest
obowiązkowe. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność
na części obowiązujących zajęć, których zaliczenie następuje zgodnie z regulaminem
przedmiotu (Uchwała nr 51/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku - § 20 art. 6.)

b. W przypadku choroby - tylko na podstawie właściwego wpisu - poświadczenia
przez lekarza zakładowego (akademickiego), przedstawionego na pierwszym
seminarium, na którym student jest obecny. Student jest zobowiązany do
zaliczenia materiału na zasadach wyznaczonych przez prowadzącego.
c. Z innych ważnych powodów - na podstawie odpowiedniego dokumentu,
z wyrażeniem zgody przez władze uczelni (Rektora, Dziekana), względnie innych
(np. wezwania urzędowe, sądowe itp.). Student jest zobowiązany do zaliczenia
materiału na zasadach wyznaczonych przez prowadzącego.
d. dwa (2) spóźnienia liczy się jako jedną (1) nieobecność.
4. Kryteria zaliczenia seminariów:
Zaliczenie seminariów uzyskują studenci, którzy w łącznej punktacji posiadają
minimum 12 pkt. (suma punktów ze sprawdzianów pisemnych) oraz uregulowaną
frekwencję na zajęciach seminaryjnych (zgodnie z punktem 3. regulaminu). Jeżeli student nie
uzyska zaliczenia może podejść do sprawdzianu całościowego z seminariów z prawem
jednokrotnego poprawiania (zaliczenie minimum 60%).

5. Zaliczenie końcowe przedmiotu:
Po uzyskaniu zaliczenia seminariów, student przystępuje do zaliczenia przedmiotu
(seminaria + wykłady) w ustalonym z przedstawicielem roku terminie dla każdej grupy.
Student przygotowuje się do sprawdzianu podsumowującego w oparciu o wiadomości
zdobyte na wykładach i seminariach oraz na podstawie wskazanego przez Wykładowcę
piśmiennictwa. Zaliczenie końcowe jest w formie pisemnej – test (min 60% materiału).
Student ma prawo do 2-krotnego poprawiania testu końcowego w przypadku jego nie
zaliczenia.
Student ma możliwość uzyskania dodatkowych 2 punktów za udział w Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowo – Szkoleniowej organizowanej przez Katedrę i Zakład
Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej. Student uzyska dodatkowe punkty na podstawie
zaświadczonego uczestnictwa w Konferencji.
6. Uwagi końcowe:
a.

b.
c.
d.
e.

Kierownik Katedry oraz pozostali pracownicy naukowo – dydaktyczni udzielają informacji,
konsultacji oraz przyjmują studentów z uwagami i propozycjami dotyczącymi przebiegu zajęć w
wyznaczonych terminach dostępnych na stronie internetowej Katedry.
Podczas, seminariów student bezwzględnie powinien wyłączyć telefon komórkowy
i inne urządzenia audiowizualne.
Podczas zajęć zabronione jest spożywanie posiłków i napojów.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projektach realizowanych przez Studenckie Koło
Naukowe działające przy Katedrze i Zakładzie Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej.
Plan organizacji zajęć przedstawia szczegółowy rozkład zajęć w harmonogramie
z uwzględnieniem podziału na grupy seminaryjne, dni i godziny realizacji zajęć, miejsce
realizacji oraz wykaz prowadzących dane zajęcia.

Kierownik
Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki
i Farmacji Społecznej
dr hab. n. farm. Krzysztof Kus

