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Symbol efektu
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

Symbol 
obszaru*

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:
FARW_W1 . WET_W1_10

R

FARW_W2 ym. WET_W1_10

FARW_W3
.

WET_W1_10

FARW_W4 przeciwzapalnych,
przeciwhistaminowych.

WET_W1_10

FARW_W5
przeciwpierwotniakowych, przeciwgrzybiczych i

WET_W1_10 R



FARW_W6 stosowania WET_W1_10 R

- absolwent potrafi:

FARW_U1
ad 

przeciwnowotworowych, przeciwbakteryjnych, 
przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych

WET_U2_09 R

FARW_U2 trafi 
dzy stosowanymi lekami.

FARW_U3
WET_U2_11 R

FARW_U4
.

FARW_U5
.

WET_U2_12 R

-

FARW_K1 decyzje
.

WET_K_01 R

FARW_K2 . WET_K_06 R

FARW_K3 duktach pochodzenia 

.

WET_K_13 R

30 godz.
Wprowadzenie do farmakologii weterynaryjnej. Przepisy prawn
weterynaryjnych, klasyfikacja ATCVet. 
farmakologicznego od drogi podania i dawki leku

farmakodynamiczne 

Elementy farmakokinetyki. Losy 

e farmakokinetyczne, 
nych w tkankach, okres karencji na tkanki jadalne, 

adrenergicznych, a inhibitory 
acetylocholinoesterazy.

Leki przeciwdrgawkowe. L

serotoniny). Leki miejscowo-

Opioidowe , opioidy i nieopioidowe leki przeciwkaszlowe. Leki 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, analgetyki alternatywne.



przeciwhistaminowych, glikokortykosteroidy.

Leki

(penicyliny, inhibitory peptydaz, cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy).
Aminoglikozydy, makrolidy, azalidy, ketolidy.

Tetracykliny, linkozamidy, antybiotyki o budowie peptydowej.

Chinolony i fluorochinolony, nitrofurany, nitroimidazole, sulfonamidy, dihydropirrymidyny.

Leki przeciwgrzybicze. Leki przeciwwirusowe.

Leki przeciw ze

Zasady chemioterapii przeciwnowotworowej. Chemioterapeutyki przeciwnowotworowe. 
Leki immunosupresyjne.

FARW_W1-FARW_W6

Sposoby weryfikacji oraz zasady 
i kryteria oceny

Dwa kolokwia pis

3 otwartych i 20 do 30 testowych
).

Skala ocen:

0 pkt niedostateczny

1 pkt. dostateczny

1,5 pkt. plus dostateczny

2 pkt. dobry

2,5 pkt. plus dobry

3 pkt. bardzo dobry

30 godz.
Wprowadzenie do farmakologii weterynaryjnej 

elementy farmakokinetyki. / Symulacja komputerowa Receptory,

-
miejscowo 

-
eutanaz
filmy eksperymentalne 

rsolta.

/Pokazowe filmy eksperymentalne 

ki).



przeciwzapalne. Leki immunosupresyjne. Pokazowe filmy eksperymentalne 

Antybiotyki i chemioterapeutyki warsztaty praktyczne w oparciu o wykorzystanie: 

Leki przeciwwirusowe. Leki przeciwgrzybicze. Leki przeciwinfekcyjne stosowane 
miejscowo 

FARW_W1-FARW_W6; FARW_U1-FARW_U5, FARW_K1 - FARW_K3

Sposoby weryfikacji oraz zasady 
i kryteria oceny

Ocena wykonanych /zada interaktywnych
opartych o program komputerowy onych pisemnych
sprawozda . ZAL/NZAL.

pr

interaktywnych.

.
Odpowiedzi ustne oceniane w skali: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5.

pisemne
-

lub 3 pytania otwarte opisowe.

Sprawdzian pisemny opisowy 

Kryterium zaliczenia sprawdzianu testowego uzyskanie co najmniej 
60% poprawnych odpowiedzi.

Skala ocen:
niedostateczny

60-67%; dostateczny

68 -76%; plus dostateczny

77-84%; dobry

85-92%; plus dobry

93-100%; bardzo dobry

Kryt
zaliczenia jest: 

1. .

2. w semestrze.

3. 3.0 (dostateczny) ze wszystkich odpowiedzi ustnych,
pisemnych 

weterynaryjna w semestrze 6 (waga 0,2).



Regulamin podawany studentom do w
.
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3. zniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej -

Leczniczych dopuszczonych do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5 ECTS**

65 godz. 2,6 ECTS**

w tym: 30 godz.

30 godz.

konsultacje 5 godz.

0 godz.

0 godz.

w egzaminie i zaliczeniu 0 godz.

60 godz. 2,4 ECTS**

)* - - humanistycznych; S - - przyrodniczych; T -
technicznych; M - medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej;  R - - w
zakresie sztuki)** - Podawane -30 godz. Z



REGULAMIN
Zasady zaliczania przedmiotu Farmakologia Weterynaryjna

1.
akademickiego. 

2.

3.

4. Pona
5.

2 w semes
patrz pkt 9. Osoby 

4-

ustne oceniane w skali: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5.

-
opisowe oceniane jako
pytania.
Kryterium zaliczenia sprawdzianu testowego uzyskanie co najmniej 60% poprawnych 
odpowiedzi.

Skala ocen:

ndst

60-67%  - dst

68 -76%  - +dst
77-84% - db

85-92% - +db

93-100% - bdb

6. -ch 

7.

ocen: ZAL/

8.
Farmakodynamiki w godzinach ich pracy, po uprzednim osobistym uzgodnieniu  terminu 

9.



la punktowa do zaliczenia kolokwium: 
ocena bardzo dobry 3 pkt., plus dobry 2,5 pkt., dobry 2 pkt., plus dostateczny 1,5 
pkt., dostateczny 1 pkt., niedostateczny 0 pkt.  

3.0 (dostateczny) - odpowiedzi ustne, pisemne i testy oraz 
kolokwia. 

komputerowe. 
10.
11. Formy egzaminu (po semestrze 6  III terminy)

I i II termin eg

otwartych ocenianych oddzielnie. III termin (poprawkowy) egzamin ustny.  W
-


