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1. Informacja o zajęciach: 
Program dydaktyczny obejmuje wykłady z w/w przedmiotu. Są one prowadzone według szczegółowego planu 
zajęć umieszczonego na początku każdego semestru na tablicy ogłoszeń Katedry i Zakładu Farmakologii 
Klinicznej. 

 
2. Obecność na wykładach: 

Obecność na wykładach jest regulowana Regulaminem Studiów. Każdą nieobecność należy usprawiedliwić w 
ciągu dwóch tygodni. Nieobecność usprawiedliwiają zwolnienia lekarskie oraz ważne przyczyny losowe. 

 
3. Warunki zaliczenia przedmiotu: 

Obecność na wykładach – zgodnie z Regulaminem Studiów, zaliczenie sprawdzianu podsumowującego 
obejmującego materiał wykładowy, którego ocena oparta jest o liczbę uzyskanych punktów. Łącznie można 
uzyskać 35 punktów. Student otrzymuje ocenę pozytywną po uzyskaniu co najmniej 61% punktów. 
Student przygotowuje się do sprawdzianu podsumowującego w oparciu o wiadomości zdobyte na wykładach 
oraz na podstawie wskazanego piśmiennictwa. 

 
4. Wykaz podstawowej i uzupełniającej literatury: 

Literatura podstawowa: 
1. Nowakowska E.: Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia. Wolters Kluwer, 2018. 
2. Nowakowska E.: Farmakoekonomika, UM Poznań, 2010. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Czech M.: Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami w Polsce. 
Diagnoza i koncepcje zmian. Wolters Kluwer, Kraków, 2010. 
2. Spławiński J.: Receptariusz Szpitalny, Oficyna Wydawnicza UNIMED, Jaworzno, 2004 

 
5. Uwagi końcowe: 

a. Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej oraz pozostali pracownicy naukowo-
dydaktyczni udzielają informacji, konsultacji oraz przyjmują studentów z uwagami i propozycjami 
dotyczącymi przebiegu zajęć. 

b. Koordynator dydaktyczny Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej ustala z przedstawicielem roku 
termin zaliczenia przedmiotu. 

c. Podczas wykładów, sprawdzianu zaliczeniowego student bezwzględnie powinien mieć wyłączony 
telefon komórkowy, palmtop i inne urządzenia audiowizualne (aparaty fotograficzne, kamery). 

d. Podczas wykładów robienie zdjęć jest zabronione. 
e. W sali wykładowej student przebywa tylko w obecności wykładowcy. 
f. Student zobowiązany jest do dbania o sprzęty w salach wykładowych. 
g. Podczas zajęć jest zabronione picie i jedzenie. 
h. Student, który spóźni się na zajęcia powyżej 15 minut od ich rozpoczęcia nie zostanie na nie 

wpuszczony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


