
                                                                    
  

 

 

UWAGA!!! 
NOWY NABÓR 

 

STUDIA PODYPLOMOWE „FARMACJA MEDYCZNA” 

(Faculty of Pharmaceutical Medicine) 

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 

Medycznego  w Łodzi ogłasza nowy nabór na kolejną edycję 

 studiów podyplomowych ”FARMACJA MEDYCZNA” 

NABÓR do września 2016 r. 

(Biuro OKP przyjmuje dokumenty wyłącznie w tym terminie) 
 

 OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O WSTĘPNE ZAPISYWANIE SIĘ NA LISTĘ OSÓB 

CHĘTNYCH DOSTĘPNĄ  W BIURZE ODDZIAŁU KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO POD 

NR TEL. 42/677 93 05; 677 91 02 

 OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ DOKONAŁY ZAPISU NA LISTĘ CHĘTNYCH PROSIMY O 

POTWIERDZENIE  

Informacje ogólne: Studia mają charakter doskonalący, ich celem jest poszerzenie i aktualizacja 
wiedzy z zakresu: badao nad lekiem - farmakologii, farmakokinetyki, biofarmacji, monitorowania 
działao niepożądanych leków; informacji naukowej, prawa farmaceutycznego; rejestracji produktów 
leczniczych; zarządzania, farmakoekonomiki, marketingu farmaceutycznego.  

Adresaci studiów: do postępowania kwalifikacyjnego mogą byd dopuszczone osoby, które ukooczyły 
studia wyższe na kierunkach: farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, analityka 
medyczna, chemia, biologia, zdrowie publiczne oraz na kierunkach pokrewnych i posiadają tytuł 
magistra lub licencjata. 

Kierownik studiów: prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak – kierownik Katedry Biofarmacji 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Wykładowcy: wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, eksperci i specjaliści w zakresie prawa 
farmaceutycznego, rejestracji leku i marketingu, praktycy o doświadczeniu w prowadzeniu i 
nadzorowaniu badao  klinicznych 
 
Organizacja zajęd: studia trwają 2 semestry (260 godzin). Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w 
miesiącu w formie  sesji sobotnio-niedzielnych w budynku Wydziału Farmaceutycznego w Łodzi, ul. 
Muszyoskiego 1, zgodnie z podanym szczegółowym programem 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    
  

Forma zajęd: wykłady, seminaria, warsztaty 
 
Liczba miejsc: minimalna liczba zgłoszeo do uruchomienia edycji – 25 zł (limit miejsc 50/2 grupy) 
 
Świadectwo ukooczenia studiów: absolwenci uzyskują świadectwo ukooczenia studiów 
podyplomowych w zakresie Farmacji Medycznej pod warunkiem uzyskania zaliczeo ze wszystkich 
przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz napisania pracy dyplomowej i złożenie 
egzaminu dyplomowego. 
 
Koszt studiów:    8 000 zł 

Warunki przyjęcia: do studiów przystąpid może osoba która spełnia następujące warunki: 
(dokumenty należy złożyd do Biura Oddziału Kształcenia Podyplomowego) 
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy; 
- kserokopia dowodu osobistego; 
- odpis dyplomu ukooczenia studiów  wyższych; 
- 2 zdjęcia; 
- potwierdzenie opłaty wstępnej w kwocie  70.00 zł.; 
- skierowanie od pracodawcy, jeżeli pracodawca będzie dokonywał wpłat za studia podyplomowe; 
- kserokopia publikacji i innego dorobku naukowego (dodatkowo/nieobowiązkowo) 

 
Wpłaty należy dokonywad na konto: 
 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
Al. Kościuszki 4 

90-419 Łódź 
86105000996371111111111111 

 
 

Z dopiskiem : Studia Podyplomowe - Farmacja Medyczna 
 
 
Kontakt:   Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego  
      Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
      ul. Muszyoskiego 1 
                   tel. (0-42) 677 91 02, 677 93 05, fax. 677 91 03 
                   90-151 Łódź 
                   Aneta Snycerska 
                   Email: aneta.snycerska@umed.lodz.pl 
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