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1. Proviisoriõppe lõpueksam on kirjalik peamiselt valikvastuste ja vähesel 
määral lünkadega test. 

2. Eksamiküsimuste arv on 160. Iga õigesti vastatud küsimus annab 1 punkti. 
3. Valikvastustega küsimus sisaldab 4 valikvastust, millest 1 on õige. Kui 

üliõpilane märgib küsimusele vastates ühe asemel kaks või enamat vastust, 
loetakse vastus valeks ja seda isegi siis kui üks märgitutest on õige. 

4. Lõpueksami kuupäev määratakse Farmaatsia instituudi juhataja ja lõpueksami 
komisjoni esimehe poolt detsembrikuu jooksul ja kantakse ÕISi, tudengeid 
informeeritakse eksamikuupäevast instituudi kodulehe ja 5. kursuse listi 
kaudu. Lõpueksami kestus on 4 astronoomilist tundi.  

5. Eksamitööl kasutatakse üliõpilase nime asemel koodi, et tagada anonüümsus 
tulemuste hindamisel. 

6. Lõpueksam hõlmab aineid: farmatseutiline tehnoloogia, farmatseutiline 
keemia, raviainete metabolism, sotsiaalfarmaatsia ja ravimite ohutus, 
farmakognoosia, farmakoloogia ning farmakoteraapia.  

7. Eksamiküsimuste arvuline jaotus määratakse vastavalt nende õppeainete 
mahule õppekavas: farmatseutiline tehnoloogia (55 küsimust), farmatseutiline 
keemia ja raviainete metabolism (30 küsimust), sotsiaalfarmaatsia ja ravimite 
ohutus (20 küsimust), farmakognoosia (20 küsimust), farmakoloogia ning 
farmakoteraapia (35 küsimust). 

8. Kordamisküsimuste koostamisel tuleks silmas pidada, et need sisaldaksid 
eelistatult proviisoriõppe õppekavas olevate erialaainete põhilisemaid ja 
proviisori praktilise tööga võimalikult seotud küsimusi. Lõpueksami 
kordamisküsimused ei tohi sisaldada ainult valikainetes käsitletud teemasid. 
Kordamisküsimused esitatakse üliõpilastele detsembri lõpuks. 
Kordamisküsimustele tuleb lisada õppekirjanduse loetelu. Kordamisküsimuste 
eest vastutab lõpueksami komisjoni kuuluv erialaaine õppejõud. 

9. Lõpueksami küsimused koostatakse kordamisküsimuste alusel. 
Eksamiküsimuste koostamise, nende vastavuse kordamisküsimustele ja 
õigsuse eest vastutab farmaatsia instituudi juhataja. 

10. Eksam loetakse sooritatuks positiivsele hindele, kui kogutakse rohkem kui 
50% võimalikest 160 punktist, s.o. vähemalt 81 punkti.  

11. Lõpueksami läbiviimist ja hindamist korraldab lõpueksami komisjon, mille 
koosseisu kinnitab õppeprodekaan programmijuhi esildise alusel hiljemalt 
kevadsemestri alguseks. Lõpueksami komisjoni kuuluvad lisaks esimehele 
peamiste erialaainete õppejõud (punkt 7) - kokku 6 isikut.  

12. Eksamitööd parandatakse vahetult pärast töö äraandmist kahe isiku poolt. 
Eksamitulemused tehakse teatavaks eksamipäeva lõpul suuliselt. 

13. Lõpueksami korduseksamit on üliõpilasel võimalik sooritada üks kord, aga 
üldjuhul mitte varem kui järgmisel õppeaastal. Mõjuvatel põhjustel võib 
õppeprodekaan lõpueksami komisjoni esimehe ettepanekul teha erandi.  


