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REGULAMIN I WARUNKI ZALICZENIA  ZAJĘĆ Z TECHNOLOGII POSTACI LEKU I (TPL I) 
 
 
 

Kierunek studiów: Farmacja      Rok studiów: III                                                                                
Rok akademicki: 2020/21     Symbol przedmiotu: MK_26 
 

1. W skład przedmiotu technologia postaci leku I (TPL I) wchodzą wykłady i ćwiczenia. 

2. Wykłady są obowiązkowe, a ćwiczenia są zajęciami obowiązkowymi i kontrolowanymi. Spóźnienie 
ponad 15 min. jest traktowane jako nieobecność na zajęciach. Trzy nieusprawiedliwione 
nieobecności na ćwiczeniach są podstawą niezaliczenia TPL I. 

3. Po usprawiedliwieniu nieobecności na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego urzędowego 
dokumentu (najpóźniej w dniu powrotu na zajęcia) student jest zobowiązany ustalić warunki 
odrabiania ćwiczeń z prowadzącym zajęcia. Odrobienie ćwiczeń może nastąpić nie później niż w 
ciągu1 miesiąca od dnia powrotu na zajęcia. 

4. Studenci, którzy uzyskali zgodę Dziekana na indywidualny tok studiów lub indywidualną organizację 
zajęć zobowiązani są powiadomić o tym fakcie kierownika ćwiczeń w terminie nie późniejszym niż 
jeden tydzień od daty uzyskania tej zgody. Późniejsze powiadomienie może skutkować brakiem 
możliwości ustalenia indywidualnego grafiku zajęć. 

5. Szczegółowy plan zajęć umieszczony na stronie internetowej: www.farmstos.ump.edu.pl oraz na 
tablicy ogłoszeniowej sali ćwiczeń im. B. Koskowskiego. Sylabus, regulamin i materiały 
dydaktyczne zamieszczone są na stronie www.ump.edu.pl w systemie WISUS (zakładka AKSON) 

6. Warunkiem przystąpienia do ćwiczeń jest potwierdzone podpisem  zapoznanie się z zasadami BHP 
regulaminem ćwiczeń oraz przedstawienie zaświadczenia o odbyciu i zaliczeniu kursu on-line UMP-
COVID 19. Nieprzestrzeganie regulaminu ćwiczeń oraz zasad BHP (w tym wytycznych związanych 
z zagrożeniem epidemiologicznym SARS–CoV–2) może skutkować koniecznością opuszczenia 
ćwiczeń przez studenta i uznanie jego nieobecności jako nieusprawiedliwionej. 

7. Student zobowiązany jest punktualne przystępować do zajęć, sporządzać protokoły leków 
recepturowych wg wskazówek nauczyciela akademickiego, posiadać czysty i wyprasowany fartuch, 
utrzymywać stanowisko pracy w czystości i dbać o powierzony sprzęt. 

8. Studentów obowiązuje teoretyczne przygotowanie do każdego ćwiczenia.   

9. Podczas ćwiczeń ma miejsce kontrola wiedzy  i  nabytych umiejętności obejmująca:  

a. sprawdziany wejściowe online (na platformie Teams) 
b. sprawdziany ustne i pisemne 
c. 5 kolokwiów testowych (30 pytań)   
d. sprawdzian z obliczeń stosowanych w recepturze aptecznej 
e. sprawdzian praktyczny 

Otrzymanie niewystarczającej liczby punktów do czasu zakończenia zajęć dydaktycznych w danym 
roku akademickim uprawnia do zaliczenia sprawdzianu z całości materiału  (zaliczeniowego) 
objętego zajęciami; student ma prawo do jednokrotnego poprawiania tego sprawdzianu w 
przypadku jego niezaliczenia, natomiast sprawdzian z obliczeń i sprawdzian praktyczny można 
poprawiać dwukrotnie. 

 

10. Podstawą zaliczenia przedmiotu TPL jest zdanie egzaminu testowego z zakresu treści 
programowych wykładów i ćwiczeń. 
Egzamin testowy może być przeprowadzony w formie tradycyjnej lub w systemie OLAT. Egzamin 
może być poprawiany dwukrotnie 
 

http://www.farmstos.ump.edu.pl/
http://www.ump.edu.pl/
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11. Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu jest niezbędnym warunkiem uzyskania skierowania na 
obowiązkową praktykę wakacyjną w aptece ogólnodostępnej.  

 
 
 

12. Warunki przystąpienia do egzaminu 

a. wykonanie przewidzianych programem preparatów w wersji podstawowej lub  rozszerzonej 

(wykonywanie preparatów przewidzianych w wersji rozszerzonej może   odbywać się tylko do 

czasu zakończenia danego bloku tematycznego) 

b. otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń, którą student uzyskuje po zaliczeniu (uzyskaniu 

odpowiedniej liczby punktów) z:  

 - 5 kolokwiów testowych 

  -  sprawdzianu  z obliczeń  

  - sprawdzianu praktycznego. 

 
Sprawdzian praktyczny obejmuje samodzielne wykonanie dwóch losowo wybranych preparatów 
w tym: 

 - sprawdzenie z ewentualną korektą dawkowania  

      - obliczenie ilości substancji czynnych i pomocniczych potrzebnych do   sporządzenia preparatu 

 - rozwiązanie ewentualnych interakcji recepturowych 

 - praktyczne sporządzenie leku recepturowego ( również w warunkach  aseptycznych) 

Poprawa sprawdzianu praktycznego dotyczy tylko błędnie sporządzonego leku recepturowego. 
Jeśli oba preparaty zostały sporządzone niewłaściwe traktowane jest to jako dwie poprawki. 

 
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w uzgodnionym terminie obowiązują zasady 

zawarte w Regulaminie  Studiów Uniwersytetu Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu, stanowiącego Załącznik do uchwały senatu UMP nr 70/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 

roku   
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PUNKTACJA SPRAWDZIANÓW TESTOWYCH,  ZALICZENIOWEGO, EGZAMINU  
ORAZ  ZASADY UZYSKANIA OCENY KOŃCOWEJ Z TPL I 

 
1. O ocenie końcowej przedmiotu decyduje stopień wiedzy i nabytych umiejętności z zakresu 

treści programowych TPL I. 
Studenci oceniani są w systemie punktowym, który obejmuje ocenę: 
a. z egzaminu  
b. z ćwiczeń  

 - ocena wynikająca z bieżącej kontroli wiedzy  oraz postawy studenta*  
 - z kolokwiów testowych i sprawdzianu z obliczeń 
 - ze sprawdzianu praktycznego 

 
*W ocenie postawy studenta uwzględnia się: 
- punktualność 
- aktywność 
- poszanowanie sprzętu i odczynników 
- stosunek do kolegów i pracowników KiZTPL 
- przestrzeganie Regulaminu Pracowni 

 
 
 
 
 

OCENA Z ĆWICZEŃ 
 
 

Skala ocen możliwa do uzyskania w czasie ćwiczeń 

 
Wykonanie wersji rozszerzonej leków recepturowych +3pkt do sumy punktów decydującej o  ocenie z 

ćwiczeń 
 
  
 
 
 

 

 

Ocena 

PUNKTY 

Sprawdziany Wiedza, 

aktywność, 

postawa  na 

ćwiczeniach 

 

Łączna liczba 

punków 

Dodatkowe 

punkty 

doliczane do 

oceny 

końcowej 

Testowy 

(x 5 testów) 

 

Obliczenia  

 

Praktyczny 

niedostateczny 0-17 0-11,5 0-17 -2 -2 – 119,5 - 

dostateczny 18-20 12-14 18-20 0 120 – 140,0 0 

dość dobry 21-23 14,5-16 21-23 0 140,5 - 160 1 

dobry 24-26 16,5-18 24-26 3 160,5 - 180 2 

ponad dobry 27-28 18,5-19 27-28 6 180,5 - 193 3 

bardzo dobry 29-30 19,5-20 29-30 10 193,5 - 210 4 
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Punktacja sprawdzianu z całości materiału realizowanego na ćwiczeniach (zaliczeniowego) 50 pytań  

 
 
 

Ocena Punkty  % poprawnych 
odpowiedzi 

dostateczny 30 - 34 ≥ 60 

dość dobry 35 - 39 ≥ 70 

dobry 40 - 44 ≥ 80 

ponad dobry 45 - 47 ≥ 90 

bardzo dobry 48-50 ≥ 95 

 
 
 
 

OCENA KOŃCOWA Z TPL I 
 
 

Ocena Punkty z egzaminu 
* 

% poprawnych 
odpowiedzi 

Dodatkowe punkty 
z ćwiczeń 

dostateczny 60 - 69 ≥ 60 0 

dość dobry 70 - 79 ≥ 70 1 

dobry 80 - 89 ≥ 80 3 

ponad dobry 90 - 94 ≥ 90 4 

bardzo dobry 95 - 100 ≥ 95 5 

 

 - warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60 punktów (60% poprawnych 
odpowiedzi) bez względu na dodatkowe punkty z ćwiczeń 

 - w przypadku egzaminu przeprowadzonego w systemie SOLAT zaliczenie nastąpi po 
uzyskaniu co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi 

 
 
 
Kierownik ćwiczeń            Kierownik Katedry i Zakładu                  Dziekan 
               Technologii Postaci Leku            Wydziału Farmaceutycznego 
 
 
 
  Dr H. Bartylak   Prof. dr hab. J. Lulek                       Prof. dr hab. A. Jelińska 


