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1. Informacja o zajęciach: 
Program dydaktyczny obejmuje wykłady i ćwiczenia 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: 
Obecność na wykładach i ćwiczeniach – zgodnie z Regulaminem Studiów. Każdą nieobecność należy usprawiedliwić w 
ciągu dwóch tygodni. Nieobecność na ćwiczeniach usprawiedliwiają zwolnienia lekarskie oraz ważne przyczyny losowe. 

 
3. Warunki zaliczenia przedmiotu: 

Obecność na wykładach i ćwiczeniach – zgodnie z regulaminem studiów, zaliczenie dwóch sprawdzianów 
kształtujących obejmujących materiał wykładowy i ćwiczeniowy, zdanie egzaminu pisemnego. 
Sprawdziany przeprowadzane w trakcie zajęć w formie pisemnej, będą zawierały 5 pytań otwartych (25 punktów) i 5 
pytań zamkniętych (5 punktów), o łącznej liczbie 30 punktów. Kryteria oceny sprawdzianów są takie same jak kryteria 
oceny egzaminu. Student otrzymuje ocenę pozytywną po uzyskaniu co najmniej 61% punktów.  
Egzamin pisemny będzie zawierał 5 pytań otwartych (25 punktów) i 5 pytań zamkniętych (5 punktów), o łącznej liczbie 
30 punktów.   
Student przygotowuje się do egzaminu w oparciu o wiadomości zdobyte na wykładach, ćwiczeniach oraz na podstawie 
wskazanej literatury. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zdanie kolokwiów cząstkowych. 

 
4. Wykaz podstawowej i uzupełniającej literatury: 

Literatura podstawowa: 

a. Orzechowska-Juzwenko K.: Farmakologia kliniczna. Znaczenie w praktyce medycznej. Górnicki Wydawnictwo 
Medyczne, Wrocław, 2006. 

b. Jaehde U., Radziwill R., Kloft C. (red. wyd. pol. A. Wiela-Hojeńska, E. Grześkowiak, E. Jaźwińska-Tarnawska, 
Ł. Łapiński, A. Skowron: Farmacja kliniczna. MedPharm Polska, Wrocław, 2014. 

c. Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer H.K., Ruth P.(red. wyd. pol. M. Droździk, I. Kocić, D. Pawlak): 
Mutschler Farmakologia i toksykologia. MedPharm Polska, Wrocław, 2016. 

 
Literatura uzupełniająca: 

a. Wąsik D., Kuczur T.: Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych zagadnienia prawne. 
Wolters Kluwer, Warszawa, 2016. 

b. Friese K., Mörike K., Neumann G., Windorfer A. (red. wyd. I pol. T. Fuchs): Leki w ciąży i laktacji. MedPharm 
Polska, Wrocław, 2009. 

c. Schafer C., Liekweg A., Eisert A. (red. wyd. pol. B. Bień, Z.B. Wojszel, K. Wieczorowska-Tobis, D. Pawlak): 
Farmakoterapia w geriatrii. MedPharm Polska, Wrocław, 2016. 

 
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 ustala, w porozumieniu z grupą, termin egzaminu z przedmiotu. 
c. Podczas ćwiczeń, sprawdzianów zaliczeniowych i egzaminu student bezwzględnie powinien mieć wyłączony 

telefon komórkowy, palmtop i inne urządzenia audiowizualne (aparaty fotograficzne, kamery). 
d. Podczas wykładów i ćwiczeń robienie zdjęć jest zabronione. 
e. W sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej student przebywa tylko w obecności asystenta. 
f. Student zobowiązany jest o dbanie o sprzęty w salach dydaktycznych. 
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. 
i. Zmiana grup ćwiczeniowych jest możliwa jedynie po wyrażeniu zgody przez koordynatora dydaktycznego i 

osobę prowadzącą zajęcia. 


