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1. W ramach przedmiotu Student uzyska wiedzę na temat:
a) rejestracji preparatów pochodzenia naturalnego,
b) procesów transformacji surowców pochodzenia naturalnego w celu otrzymania określonych postaci
farmaceutycznych,
c) metod badań kontroli jakości preparatów pochodzenia naturalnego,
d) surowców pochodzenia naturalnego stosowanych jako składniki aktywne i substancje pomocnicze,
e) preparatów pochodzenia naturalnego stosowanych w wybranych jednostkach chorobowych,
f) zasad racjonalnej i spersonalizowanej fitoterapii.
2. Zalecana literatura wybranych chorobowych jednostek:
a)
b)
c)
d)

Lamer-Zarawska E. red. Fitoterapia i leki roślinne. PZWL, Warszawa 2016.
Lamer-Zarawska E. red. Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii. PZWL, Warszawa 2009
Nowak G, Nawrot J. Leki pochodzenia naturalnego. UM Poznań, 2018.
opracowanie zbiorowe Farmakopea Polska XI. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, 2015.
e) Matławska I. red. Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. WUAM, 2008.
f) materiały seminaryjne.

3. W ramach przedmiotu „Leki pochodzenia naturalnego” prowadzone są seminaria on-line w wymiarze 30 godz.
4. Seminaria są obowiązkowe:
a) nieobecność należy usprawiedliwić (skan zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia wysłany na adres email:
farmakognozja@ump.edu.pl) do pierwszych zajęć po nieobecności, po tym terminie nieobecność traktowana
będzie jako nieusprawiedliwiona,
b) nieobecność usprawiedliwiona musi być odrobiona przez opracowanie zagadnienia podanego przez Asystenta
prowadzącego temat oraz zaliczenie testu w ciągu 1 tygodnia,
c) brak kontaktu ze Studentem w trakcie trwania zajęć on-line będzie traktowany jako nieobecność
nieusprawiedliwiona,
d) dopuszcza się 1 nieobecność, 2 i więcej nieobecności na seminariach powodują niezaliczenie przedmiotu.
5. Podstawą zaliczenia seminariów jest:
a) aktywny udział w seminariach. Student ma możliwość zdobycia dodatkowych punktów za udzielenie
poprawnych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie prezentacji prowadzonej przez Asystenta (maksymalnie
1 pkt/seminarium),
b) indywidualne opracowanie zagadnienia z zakresu wiedzy o lekach podanego przez Asystenta i przedstawienie
na seminarium w formie prezentacji w programie Power-Point (możliwość uzyskania 0-5 punktów,
w zależności od wartości merytorycznej i jakości prezentacji),
c) zaliczenie testów I-XIII, na łączną liczbę punktów 32 (50 %), przeprowadzanych na końcu zajęć 2-14
z omawianego na zajęciach zagadnienia. Testy odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams i oceniane
są w skali 0-5 pkt.
6. Rejestrowanie przekazu audiowizualnego (nagrywanie, zdjęcia) w czasie trwania zajęć, pod rygorem
niezaliczenia przedmiotu, jest zabronione.

7. Przedmiot kończy się zaliczeniem testowym (30 pytań = 30 pkt). Warunkiem zaliczenia jest znajomość treści
programowych w ilości co najmniej 60% materiału realizowanego na seminariach (zaliczenie ≥ 18 pkt).
Dwa terminy zaliczeń poprawkowych odbędą się w terminie uzgodnionym ze Starostą Roku. W przypadku
nie przystąpienia do ustalonego terminu zaliczenia i nie dostarczenia w ciągu 1 tygodnia od daty danego
terminu zaliczenia skanu usprawiedliwienia (zwolnienia lekarskiego lub inna ważna przyczyna)
wpisywana jest ocena niedostateczna.
8. Istnieje możliwość zwolnienia z zaliczenia końcowego Studenta, który uzyskał łącznie co najmniej
56 pkt (80%) z testów I-XIII, ustnej prezentacji oraz punktów dodatkowych za aktywność.

