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1. Informacja o zajęciach: 

Program dydaktyczny obejmuje wykłady i seminaria 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 zajęciach: 
Uczęszczanie na zajęcia jest obowiązkowe. Każdą nieobecność należy usprawiedliwić w ciągu dwóch tygodni. Nieobecność 
na ćwiczeniach usprawiedliwiają zwolnienia lekarskie oraz ważne przyczyny losowe. 

 
3. Warunki zaliczenia przedmiotu: 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach – zgodnie z Regulaminem studiów, aktywność na seminariach 
(przygotowanie prezentacji) oraz uzyskanie pozytywnej (co najmniej 61%) oceny z końcowego pisemnego sprawdzianu 
zaliczeniowego przeprowadzonego w formie testu jednokrotnego wyboru (11 pytań – 11 punktów), testu wyboru tak/nie (4 
pytania – 4 punkty), dopasowania odpowiedzi (5 pytań – 10 punktów). Łącznie można uzyskać 25 punktów. 
Student przygotowuje się do zaliczenia w oparciu o wiadomości zdobyte na wykładach, seminariach oraz na podstawie 
wskazanego piśmiennictwa i pracy własnej.  

 
4. Wykaz podstawowej i uzupełniającej literatury: 

Literatura podstawowa: 
1. Michalak J.: Zagrożenia zdrowia publicznego. Naukowe podstawy promocji zdrowia. Wolters Kluwer, Warszawa, 2016. 
2. Strom B.L., Kimmel S.E., Hennessy S.: Textbook of pharmacoepidemiology. John Wiley & Sons, 2013. 
3. Bulanda M., Wójkowska-Mach J.: Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. PZWL, Warszawa, 2016. 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. Jaehde U., Roland Radziwill R., Charlotte Kloft Ch. (red. wyd. pol. A. Wiela-Hojeńska, E. Grześkowiak, E. Jaźwińska-

Tarnawska, Ł. Łapiński, A. Skowron): Farmacja kliniczna. MedPharm Polska, Wrocław, 2014. 
2. Mączyńska A.: Higiena rąk w placówkach medycznych - przewodnik krok po kroku. Wdrożenie strategii Światowej 

Organizacji Zdrowia. Alfa Medica Press, Bielsko Biała, 2015. 
3. Bzdęga J, Gębska-Kuczerowska A: Epidemiologia w zdrowiu publicznym, PZWL, Warszawa, 2010. 

 

5. Uwagi końcowe: 
1. Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej oraz pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni udzielają 

informacji, konsultacji oraz przyjmują studentów z uwagami i propozycjami dotyczącymi przebiegu zajęć.  
2. Koordynator dydaktyczny ustala, w porozumieniu ze studentami, termin sprawdzianu podsumowującego z 

przedmiotu. 
3. Podczas sprawdzianu student bezwzględnie powinien mieć wyłączony telefon komórkowy, palmtop i inne 

urządzenia audiowizualne (aparaty fotograficzne, kamery). 
4. Podczas wykładów i seminariów robienie zdjęć jest zabronione. 
5. W sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej student przebywa tylko w obecności asystenta. 
6. Student zobowiązany jest o dbanie o sprzęty w salach dydaktycznych. 


