Regulamin Przedmiotu Biofarmacja
1. Regulamin zajęć dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie Bioanalizy i Analizy
Leków jest zgodny z regulaminem studiów Wydziału Farmacji Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.
2. Ćwiczenia, wykłady i seminaria z przedmiotu Biofarmacja przebiegają według
przedstawionego harmonogramu. Student powinien być przygotowany na zajęcia w
oparciu o materiał wykładowy i obowiązujące podręczniki.
3. Student jest zobowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach (ćwiczenia i
seminaria).
4. Wykłady są nieobowiązkowe.
5. Nieobecność na ćwiczeniach oraz seminariach należy usprawiedliwić do dwóch
tygodni od dnia nieobecności na zajęciach. W przypadku nieobecności z przyczyn
zdrowotnych obowiązuje zaświadczenie lekarskie, a w przypadkach losowych
zaświadczenie odpowiednich władz.
6. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwiona jest traktowana jako zajęcia
niezaliczone. Student ma obowiązek zaliczyć opuszczone zajęcia u prowadzącego.
o Ćwiczenia zaliczane są na podstawie odpowiedzi ustnej i/lub pisemnej.
o Opuszczone lub niezaliczone ćwiczenia student zalicza w terminie do 14 dni od
daty tego ćwiczenia. Niezaliczenie ćwiczeń w terminie poprawkowym wiąże się
z niezaliczeniem przedmiotu.
7. Nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach student nie może zaliczyć, co wiąże
się z niezaliczeniem przedmiotu.
8. Po każdym bloku ćwiczeniowym (tj. po ćw.1, 2 i 3) odbędzie się kolokwium końcowe
w formie pisemnej obejmujące materiał ćwiczeń, które należy bezwzględnie zaliczyć
(warunek dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu). Niezaliczone kolokwium można
poprawić tylko raz, uzyskanie oceny niedostatecznej skutkuje brakiem możliwości jej
poprawy.
9. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sesji letniej w formie pisemnego zaliczenia z
oceną .
o Prawo przystąpienia do zaliczenia mają wyłącznie studenci, którzy uczestniczyli
we wszystkich ćwiczeniach i zaliczyli wszystkie ćwiczenia i kolokwium
wyjściowe.
o W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w pierwszym terminie zaliczenia
student ma prawo do terminu poprawkowego. Zaliczenie poprawkowe
przeprowadzone będzie w formie pisemnej lub ustnej w zależności od decyzji
Kierownika jednostki.
o Student ma prawo wglądu do pracy zaliczeniowej przez okres siedmiu dni od
podania jej wyniku. Prace te pozostają w archiwum Zakładu Bioanalizy i
Analizy Leków przez 3 lata, a następnie są niszczone.
10. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z przebiegiem ćwiczeń,
seminariów i wykładów student ma prawo i obowiązek skontaktowania się z
Kierownikiem Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków .
11. Student ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P/POŻ, z którymi został zapoznany
przez asystenta. O wszystkich wypadkach podczas zajęć student ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia. Obowiązkiem studenta jest
szanowanie sprzętów i pomocy dydaktycznych. Odpowiedzialność finansową za
szkody materialne spowodowane postępowaniem niezgodnym z przepisami BHP i
P/POŻ pokrywa student.

