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Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki 

obowiązujący w roku akademickim 2022/2023 

pełna nazwa jednostki 
Zakład Farmakognozji i Naturalnych Środków 

Leczniczych 

dane jednostki (e-mail, telefon) malgorzata.geszke.moritz@pum.edu.pl 

kierownik jednostki 

(stopień/tytuł, imię i nazwisko) 
dr hab. n. farm. Małgorzata  Geszke-Moritz 

adiunkt dydaktyczny/osoba 

odpowiedzialna za dydaktykę w 

jednostce 

(stopień, imię i nazwisko, e-mail, 

telefon) 

dr hab. n. farm. Małgorzata Geszke-Moritz 

malgorzata.geszke.moritz@pum.edu.pl 

kierunek studiów Farmacja 

rok studiów  IV 

nazwa przedmiotu/przedmiotów Leki pochodzenia naturalnego 

 

§1 

Sposób prowadzenia zajęć  

 

1. Przedmiot „Leki pochodzenia naturalnego” obejmuje 35 godzin, w tym 10 godzin 

wykładów i 25 godzin seminariów.  

 

§2 

Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć 

na skutek nieobecności 

 

1. Seminaria są zajęciami obowiązkowymi i odbywają się w semestrze zimowym. W ciągu 

semestru na seminariach dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach 

(zwolnienie lekarskie lub od Władz Uczelni). W przypadku większej liczby nieobecności 

będą one indywidualnie rozpatrywane. Absencje studenta nie mogą jednak przekroczyć 

20% godzin zaplanowanych do realizacji w danym semestrze (5 godzin seminariów). 

Nieobecności należy usprawiedliwić na kolejnych zajęciach w których Student 

uczestniczy. Seminaria, podczas których Student był nieobecny, będą realizowane na 

zajęciach odrabiających. O terminie i formie zaliczenia (napisanie referatu, przygotowanie 

prezentacji) decyduje Prowadzący zajęcia po konsultacji z Kierownikiem jednostki. 

Zaliczenie wykładów następuje na podstawie pozytywnej oceny z kolokwium. Planuje się 

przeprowadzenie 1 zajęć odrabiających i 1 zajęć podsumowujących z seminariów.  

 

§3 

Warunki i sposoby dopuszczania studentów do zaliczeń i egzaminów 
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1. Zaliczenie z leków pochodzenia naturalnego mogą uzyskać Studenci, którzy uzyskają 

zaliczenie wykładów (min. 3,0 punkty) i seminariów (min. 3,0 punkty), oddadzą 

opracowane raporty oraz usprawiedliwią swoje nieobecności na zajęciach seminaryjnych.  

§4 

Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć w 

danym roku akademickim* 

 

1. Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na seminaria. W przypadku 

spóźnienia wynoszącego ponad 20 minut Student zostanie odsunięty od uczestnictwa w 

danej formie zajęć i zobowiązany do ich odrobienia na zajęciach odrabiających o czym 

zostanie poinformowany Dziekan Wydziału. 

2. Do zajęć może przystąpić osoba będąca w dobrym stanie psychofizycznym (nie będąca 

pod wpływem alkoholu etylowego, narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych). 

3. W zajęciach może uczestniczyć Student zdrowy, nie wykazujący objawów zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 (gorączka, kaszel, duszności) oraz innych chorób infekcyjnych. 

4. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną podczas zajęć należy stosować się do 

wytycznych GIS oraz aktualnych zarządzeń JM Rektora PUM. Podczas zajęć 

stacjonarnych należy możliwie często myć i dezynfekować dłonie, a także unikać 

gromadzenia się. 

5. Niestosowne zachowanie Studenta (odbiegające od ogólnie przyjętych norm społecznych), 

nieprzestrzeganie regulaminu studiów, regulaminu przedmiotu i innych regulaminów 

obowiązujących w Uczelni, niestosowanie się do uwag Prowadzącego, stosowanie 

niedozwolonych pomocy naukowych podczas from dydaktycznych weryfikujących 

wiedzę Studenta, niewłaściwe zachowanie Studenta zakłócające prowadzenie zajęć, 

zagrażające zdrowiu, życiu lub mieniu) będzie skutkować niedopuszczeniem do danej 

formy zajęć/odsunięciem od danej formy zajęć, a nawet wykluczeniem Studenta z danej 

formy zajęć, o czym poinformowany zostanie Dziekan Wydziału. Student będzie miał 

obowiązek odrobić te zajęcia na zajęciach odrabiających. 

6. W przypadku zaobserwowania nieprzygotowania Studenta do seminariów Prowadzący 

zajęcia może poprosić Studenta o napisanie kartkówki z zagadnień merytorycznych 

omawianych na danych zajęciach. Nie uzyskanie zaliczenia tej formy pisemnej (min. 60% 

poprawnych odpowiedzi) może skutkować odsunięciem Studenta od zajęć. O zaistniałej 

sytuacji zostanie powiadomiony Dziekan Wydziału. Student będzie zobowiązany do 

odrobienia zajęć podczas zajęć odrabiających. 

7. Niedopuszczenie Studenta do zajęć lub wyproszenie z nich w przypadkach, o których 

mowa powyżej jest równoznaczne z nieobecnością na zajęciach. 

 

 

§5 

Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów 
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1. Warunki zaliczenia seminariów 

 

Zaliczenie seminariów jest stwierdzeniem uczęszczania na zajęcia, przygotowania do tych 

zajęć i aktywnego udziału w tych zajęciach (zaliczenie sprawdzianu, oddanie opracowanego 

raportu, przygotowanie i przedstawienie prezentacji) oraz otrzymania pozytywnej oceny z 

prac objętych tymi zajęciami. 

 

Podstawą zaliczenia seminariów z leków pochodzenia naturalnego jest: 
 

- przygotowanie raportu z tematu wskazanego przez prowadzącego na pierwszych 

zajęciach (wybrane roślinne preparaty handlowe) i oddanie go we wskazanym terminie 

oraz przedstawienie 5-minutowej prezentacji opisującej wskazane zagadnienie. 

Przygotowana przez Studenta prezentacja jest przekazywana prowadzącemu zajęcia w 

formie elektronicznej; 

Raport jest oceniany w skali 0-5 (w zależności od wartości merytorycznej i sposobu 

przedstawienia informacji), aby go zaliczyć należy uzyskać co najmniej 3 punkty (60%). 

Jeżeli Student nie odda raportu w wyznaczonym terminie Prowadzący obniży ocenę 

raportu o 1 punkt za każdy tydzień zwłoki. Jeżeli student nie uzyska za raport 

wymaganych 3 punktów i/lub nie przedstawi prezentacji multimedialnej, prowadzący 

zajęcia zleci mu wykonanie dodatkowego zadania (np. napisanie referatu);  

- przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej (trwającej ok. 20 minut) 

dotyczącej wskazanych na pierwszych zajęciach zagadnień (leki roślinne stosowane w 

określonych jednostkach chorobowych). Przygotowana prezentacja jest przekazywana 

prowadzącemu zajęcia w formie elektronicznej. Referent uzyskuje od 0 do 5 punktów w 

zależności od wartości merytorycznej i jakości prezentacji. Student musi uzyskać co 

najmniej 3 punkty z prezentacji (60%). Jeżeli student nie uzyska wymaganych 3 punktów, 

prowadzący zajęcia zleci mu wykonanie dodatkowego zadania (np. napisanie referatu). W 

przypadku gdy Student nie będzie uczestniczył w seminariach, na których miał 

przedstawić prezentację, Prowadzący zajęcia ustali formę i termin odrobienia tej 

zaległości; 

- zaliczenie sprawdzianu. Za sprawdzian można uzyskać od 0 do 5 punktów. Warunkiem 

zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie minimum 60% maksymalnej ilości punktów (3 

pkt.). 

Sprawdzian można zdawać w trzech terminach. Pierwszy termin odbywa się na 

regularnych zajęciach. Kolejne terminy sprawdzianu z seminariów będą miały miejsce na 

zajęciach odrabiających i podsumowujących. Nieobecność na sprawdzianie (zarówno 

usprawiedliwiona jak i nieusprawiedliwiona) jest równoznaczna ze stratą terminu. 

Szczególne przypadki będą indywidualnie rozpatrywane. Nie ma możliwości poprawiania 

pozytywnych ocen. 

- Uzupełnienie wszystkich zaległości (na zajęciach odrabiających i podsumowujących, 

które będą się odbywały na końcu semestru). 
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Dobrowolne odstąpienie przez Studenta od uczestnictwa w seminarium (np. z powodu 

obiektywnych przyczyn) może nastąpić w dowolnym czasie za pisemnym oświadczeniem 

„o dobrowolnej rezygnacji z zajęć z zaznaczeniem dnia i godziny opuszczenia zajęć” przy 

czym o ewentualnym uznaniu wykonanych prac i konieczności ich uzupełnienia decyduje 

Prowadzący zajęcia. 

W przypadku nie odbycia się zajęć z powodu „godzin” lub „dni rektorskich” lub innych 

nadzwyczajnych okoliczności, których nie można przewidzieć podczas przygotowywania 

harmonogramu zajęć student jest zobowiązany do opracowania materiału we własnym 

zakresie, natomiast prowadzący przedstawia szczegółowo zakres materiału oraz wskazuje 

źródła informacji naukowej. 

Zagadnienia do raportu, prezentacji studenckich, sprawdzianu:  

- Raport (przygotowanie informacji o wskazanych lekach roślinnych) oraz przedstawienie 

kilkuminutowej prezentacji opisującej wskazane zagadnienie na forum grupy studenckiej 

w terminie wskazanym przez Prowadzącego zajęcia; 

- Prezentacja studencka z wykorzystaniem technik multimedialnych (przedstawienie 

składu, działania, mechanizmu działania, zastosowania, działań niepożądanych i interakcji 

leków roślinnych stosowanych w określonej jednostce chorobowej); 

- Sprawdzian (6 pytań testowych i 2 pytania otwarte z zagadnień omawianych podczas 

zajęć seminaryjnych). Za prawidłową odpowiedź na pytanie testowe Student otrzymuje 

maksymalnie 0,5 punkta, za prawidłową odpowiedź na pytanie otwarte Student otrzymuje 

maksymalnie 1,0 punkt (za sprawdzian można uzyskać maksymalnie 5 punktów); aby 

zaliczyć sprawdzian, Student musi uzyskać co najmniej 3 punkty (60%). 

 

2. Zaliczenie z leków pochodzenia naturalnego: 

 

Zaliczenie z leków pochodzenia naturalnego mogą uzyskać Studenci, którzy uzyskają 

zaliczenie seminariów (min. 3,0 punkty) i wykładów (min. 3,0 punkty) i oraz 

usprawiedliwią swoje nieobecności na zajęciach seminaryjnych. Warunki zaliczenia 

seminariów opisano w §5 p. 1. 

Zaliczenie wykładów (kolokwium) z leków pochodzenia naturalnego jest pisemne i 

obejmuje zakres wykładów. Kolokwium można zdawać w trzech terminach. Pierwszy 

termin kolokwium odbywa się na zajęciach regularnych, kolejne – na zajęciach 

odrabiających i podsumowujących. Nieobecność na kolokwium (zarówno 

usprawiedliwiona jak i nieusprawiedliwiona) wiąże się ze stratą terminu. Szczególne 

przypadki będą indywidualnie rozpatrywane.  

Kolokwium składa się z 6 pytań testowych i 2 pytań otwartych. Za prawidłową odpowiedź 

na pytanie testowe będzie można uzyskać maksymalnie 0,5 punkta, za pytanie otwarte – 

1,0 punkt (za kolokwium można uzyskać maksymalnie 5 punktów). Aby zaliczyć tę formę 

pisemną, Student musi uzyskać co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów (3 pkt.). 
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§6 

Warunki zwalniania z niektórych zaliczeń lub egzaminów 

 

1. Zwolnienie z części/całości materiału obejmującego seminaria i wykłady może nastąpić w 

przypadku uzyskania zaliczania z przedmiotu „leki pochodzenia naturalnego” na kierunku 

farmacja prowadzonym na innym wydziale uniwersyteckim. Student zobowiązany jest 

wówczas przedstawić odpowiednią dokumentację (zakres materiału, który zaliczył wraz z 

oceną poświadczony przez dziekanat wydziału, na którym studiował przedmiot).  W 

przypadku stwierdzenia braku treści programowych objętych programem nauczania na 

kierunku farmacja Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny 

Laboratoryjnej PUM Student zobowiązany będzie do uzupełnienia (odrobienia) tych treści 

programowych. Zgodę na częściowe/całkowite przepisanie ocen, poza kierownikiem 

Zakładu wyraża także Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i 

Medycyny Laboratoryjnej PUM. 

 

§7 

Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu w tzw. przedterminie, o którym mowa w § 32 

ust. 8 regulaminu Studiów 

 

1. Nie przewiduje się. 

 

§8 

Kryteria oceniania 

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu (seminaria)/kolokwium (wykłady) jest uzyskanie 60% 

poprawnych odpowiedzi. 

 

1. Punkty końcowe z seminariów będą stanowić średnią ważoną, na którą składać się będą: 

 

Punkty z raportu – 20% 

Punkty z prezentacji – 20% 

Ocena ze sprawdzianu – 60% 

 

Ocena końcowa z przedmiotu Leki pochodzenia naturalnego będzie średnią arytmetyczną 

punktów z kolokwium i z seminariów i będzie obliczana zgodnie z wytycznymi 

przedstawionymi w tabeli poniżej: 

 

(Punkty z kolokwium + punkty 

z seminarium)/2 

Ocena końcowa z 

przedmiotu 
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<3,00 2,0 

3,00-3,39 3,0 

3,40-3,79 3,5 

3,80-4,19 4,0 

4,20-4,59 4,5 

4,60-5,00 5,0 

 

§9 

 Inne  

(jeżeli specyfika przedmiotu wymaga zamieszczenia w regulaminie dodatkowych informacji 

proszę zapisanie ich w kolejnych punktach regulaminu) 

 

 

1. Podczas sprawdzianu i kolokwium zabrania się posiadania przy sobie telefonów 

komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych nagrywających i/lub odtwarzających 

dźwięk i/lub obraz. 

2. W przypadku wykorzystywania przez Studentów poczty elektronicznej (adres grupowy, 

indywidualny) w celu komunikowania się z prowadzącym zajęcia (w szczególności w 

sprawach dotyczących grupy/rocznika danego kierunku) konieczne jest podpisanie się 

przez nadawcę wiadomości imieniem oraz nazwiskiem. Na nie podpisane imiennie 

wiadomości e-mail (indywidualne lub grupowe) nie będą udzielane odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….…..…… 

pieczątka jednostki 

 

 

 

 

………..…………………………………… 

pieczątka i podpis Kierownika jednostki 

 

 Opinia:  

 

Pozytywna / Negatywna** 

Zatwierdzam: 

 

 

 

……………………………………………….. 
pieczątka i podpis  

Samorządu  Studentów  

 

 

 

…………………………………………………. 
pieczątka i podpis Dziekana 

 

*jeżeli specyfikacja przedmiotu tego wymaga 

**niepotrzebne skreślić 


