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Prezentacja uczelni/jednostki4 

 

Historia Uczelni 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi został powołany na mocy ustawy Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z 27 lipca 2002 roku, łącząc cywilną Akademię Medyczną w Łodzi i Wojskową 

Akademię Medyczną. W ten sposób utworzono największą szkołę wyższą w Polsce kształcącą 

kadry medyczne zarówno dla potrzeb społeczeństwa,  jak i wojska.Uniwersytet Medyczny w 

Łodzi rozpoczął swą misję 1 października 2002 roku. Pierwszym rektorem nowopowstałej 

uczelni został prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński. Obecnie na pięciu wydziałach i 15 

kierunkach studiów kształci się ponad 9500 studentów. Uczelnia prowadzi również studia w 

języku angielskim, które  realizuje obecnie ponad 800 obcokrajowców oraz studia 

doktoranckie. 

Historia Wydziału Farmaceutycznego sięga 27 sierpnia 1945 roku, kiedy powołano Wydziały 

Medyczne na Uniwersytecie Łódzkim. 12 listopada 1945 roku w Gmachu Uniwersyteckim przy 

ul. Lindleya 3 miała miejsce uroczystość otwarcia trzeciego w Polsce (po Lublinie  

i Warszawie) Wydziału Farmaceutycznego, którego dziekanem był prof. J. Muszyński. 

 

Misja Uczelni 

Podstawową misją Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest zapewnienie możliwie najlepszych 

warunków dla studentów w procesie ich edukacji. Tworzy on unikalną jakość prowadzonych 

badań naukowych i wspiera rozwój pracowników. Uczelnia aktualizuje swoja ofertę 

edukacyjną i naukową w oparciu o potrzeby.  

 

Wizja Uczelni  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ma na celu stać się rozpoznawalnym i atrakcyjnym ośrodkiem 

naukowo-dydaktycznym w europejskiej przestrzeni badawczej, ukierunkowanym na 

wspieranie badań naukowych i rozwój innowacyjnych rozwiązań prozdrowotnych. Absolwenci 

będą poszukiwanymi i cenionymi na rynku pracy profesjonalistami o wysokich 

kwalifikacjach.Wizja rozwoju Uczelni jest realizowana w oparciu o Strategię Rozwoju 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015–2020. 

 

Wartości Uczelni 

We wszystkich obszarach działalności Uniwersytet Medyczny w Łodzi realizuje swoje zadania 

w oparciu o tradycyjne wartości akademickie, etyczne i kulturowe. Uczelnia dąży do uzyskania 

wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych z poszanowaniem zasady wolności oraz praw 

chroniących własność intelektualną. Pracownicy i studenci w swoim postępowaniu stosują się 

do norm etyki zawodowej i ludzkiej. Kluczowe wartości Uniwersytetu Medycznego to 

otwartość, jakość i efektywność. 
  

 
4 Poprzez jednostkę należy rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną uczelni. 
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Część I - samoocena jednostki w zakresie spełniania kryteriów oceny jakości kształcenia 

na kierunku studiów o profilu ogólno akademickim 

 

1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni 

 

1.1. Koncepcja kształcenia 

 

Jednostka działa w oparciu o Strategię Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 

2011-2020, przyjętą uchwałą Senatu nr 258/10 z dnia 27 maja 2010 roku.  

 

We wszystkich obszarach działalności Uniwersytet Medyczny w Łodzi realizuje swoje zadania 

w oparciu o tradycyjne wartości akademickie i kulturowe. Są one spójne i nierozerwalne z 

strategią dla kierunku Farmacja. Uczelnia jak i kierunek Farmacja dąży do uzyskania wysokiej 

jakości nauczania wartości i badań naukowych z poszanowaniem zasady wolności oraz praw 

chroniących własność intelektualną. W trakcie procesu edukacji promuje postawy kierowania 

się dobrem pacjenta i respektowania jego praw. Pracownicy i studenci w swoim postępowaniu 

stosują się do norm etyki zawodowej i dbają o pozytywny wizerunek Uczelni jak i kierunku 

Farmacji. Kluczowe wartości organizacji to otwartość, jakość i efektywność. Uniwersytet 

Medyczny w Łodzi jest instytucją otwartą, wdrażającą standardy jakości we wszystkich 

obszarach swojej działalności, dbającą o rozwój własnych zasobów i najwyższą efektywność 

ich wykorzystania. Strategia rozwoju Uczelni będzie realizowana w czterech obszarach 

strategicznych: kształcenie, nauka i działalność B+R, współpraca na rzecz budowania systemu 

ochrony zdrowia, zarządzanie i rozwój organizacyjny. 

W związku z realizacją strategii rozwoju przyjętej na poziomie całej Uczelni jednostka 

realizując kierunek Farmacja podejmuje wyłącznie działania zbieżne z misją Uczelni, mające 

na celu dążenie do efektywnego funkcjonowania i osiągnięcia najwyższego poziomu 
kształcenia […], rozwijania badań naukowych, zasobów informacyjnych i naukowych 
[…].  

 

Wszelkie działania Wydziału w zakresie kształcenia na kierunku farmacja oparte są na zasadach 

nieustannego dążenia do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, zgodnej z zasadami 

Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Strategia realizacji tego założenia oparta jest na stałym badaniu i doskonaleniu wszystkich 

obszarów kształcenia. 

1. Programy kształcenia dla wszystkich realizowanych kierunków studiów (w tym 

farmacji) dopasowane są do standardowych lub wzorcowych efektów kształcenia i 

zatwierdzonych przez Senat Uczelni. Wszystkie programy kształcenia oraz 

wprowadzane zmiany poddawane są konsultacji rad programowych (złożonych z 

przedstawicieli interesariuszy wewnętrznych, zewnętrznych i studentów) i 

zatwierdzane przez Radę Wydziału. (załącznik 1.1 – Efekty Kształcenia dla kierunku 

Farmacja; załącznik 1.2 - Program Kształcenia dla kierunku Farmacja). 

2. Wydziałowy Zespół do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia złożony z 

przedstawicieli wszystkich interesariuszy wewnętrznych na Wydziale działa na 

podstawie Regulaminu i w porozumieniu z Dziekanem. Systematyczne badanie 

wszystkich obszarów kształcenia stanowi źródło dalszych działań projakościowych. 
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3. Wydział pragnie poszerzać, w oparciu o wcześniejsze doświadczenie, zakres 

kształcenia metodą e-learning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w oparciu 

wcześniej realizowany projekt dotyczący szkoleń na odległość. Celem tego działania 

jest umożliwienie szerszej grupie odbiorców uczestniczenia w najnowszych 

szkoleniach prowadzonych przez Wydział bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 

Próby wprowadzenia do oferty edukacyjnej zajęć na odległość w zakresie przedmiotów 

kierunkowych. 

4. Wydział podejmie działanie w celu poszerzenia oferty studiów podyplomowych dla 

absolwentów wszystkich realizowanych kierunków kształcenia. 

5. Istotnym elementem kształcenia studentów są prace dyplomowe. Zakładamy, że 

najlepszy efekt zapewnia wykonanie pracy magisterskiej eksperymentalnej w zakresie 

samodzielnie wykonywanej pracy badawczej. Z tego powodu Dziekan Wydziału 

wspiera finansowanie tematów prac magisterskich kierunku farmacja opartych na 

doświadczeniach. 

6. Elementem strategii jest podjęcie działań mających na celu wykonywanie prac 

magisterskich o tematyce sugerowanej przez interesariuszy zewnętrznych i we 

współpracy z zagranicą. 

7. Wydział Farmaceutyczny podejmuje działania w celu prowadzenia studiów III stopnia 

w zakresie nauk farmaceutycznych. 

8. Dla osiągnięcia poprawy jakości kształcenia zwiększony jest nacisk na właściwy dobór 

i dokształcanie kadry dydaktycznej, a także wspieranie rozwoju kół naukowych 

skutkujących uzyskaniem potencjalnych młodych pracowników nauki. 

 

Nauka i działalności B+R 

Wzrost jakości i ilości badań naukowych jest istotnym elementem strategii rozwoju Wydziału 

Farmaceutycznego. Prace badawczo-rozwojowe wspierane są polityką Wydziału w wielu 

zakresach. 

 

1. Nauczyciele akademiccy mają obowiązek zdobywania kolejnych stopni i tytułów 

naukowych i specjalizacji. 

2. Elementem strategii jest rozwój infrastruktury naukowej – dostęp do elektronicznych 

baz danych, czasopism naukowych w wersji elektronicznej. 

3. Pozyskiwanie środków finansowych z programów wspierania działalności naukowej – 

zwiększenie liczby aplikacji o granty z NCN. 

4. Wydział kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie dostępności Internetu, zarówno w 

procesie kształcenia, jak i zarządzania nauką. 

 

Określenie i spełnienie potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy. 

1. Nawiązanie współpracy z pracodawcami Regionu Łódzkiego w ramach „Regionalnej 

Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030” 

http://www.cop.lodzkie.pl/images/konkursy/2016/05-konkurs-01-02-01-IP-02-10-

005_16/rsi-loris-2030.pdf 

2. Poszerzanie organizacji kształcenia w porozumieniu z pracodawcami.  

3. Podtrzymanie tradycyjnej współpracy Wydziału z przedstawicielami pracodawców np. 

firmy farmaceutyczne, apteki, Okręgowa Izba Aptekarska, Inspektorat Inspekcji 

Farmaceutycznej. 

4. Podjęte zostaną próby przygotowywania wspólnych z przemysłem projektów 

badawczo-rozwojowych skutkujących wspólnymi projektami badawczymi. 
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Administracja i zarządzanie 

1. Dążenie do sprawnego systemu administrowania na terenie Wydziału wprowadzenie 

regulaminów i procedur ułatwiających podejmowanie decyzji. 

2. Dążenie do finansowej niezależności Wydziału. 

Postęp i realizacja Strategii Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi podlega weryfikacji przez Radę Wydziału. Ewentualne zmiany Strategii Rozwoju 

Uczelni są uwzględnione w modyfikacji polityki rozwojowej Wydziału. 

 

Ogólne cele kształcenia na kierunku farmacja  

 

Farmacja jest kierunkiem multidyscyplinarnym, co stwarza możliwości zdobycia wiedzy nie 

tylko z zakresu szeroko pojętych nauk farmaceutycznych, ale także innych dziedzin 

biomedycznych, takich jak: chemia, biologia, czy medycyna. Wielokierunkowość ta przyczynia 

się zarówno do wszechstronnego wykształcenia absolwenta, jak i daje możliwości znalezienia 

interesującej pracy. Od strony ekonomicznej, farmacja należy bowiem do jednej z najbardziej 

rentownych dziedzin światowej gospodarki. 

Farmacja jest nauką o lekach syntetycznych, naturalnych, a także składnikach lekowych 

kosmetyków oraz żywności. Łączy w sobie wiedzę z wielu dziedzin: biologii (botanika 

farmaceutyczna), chemii (synteza substancji leczniczych, analiza chemiczna leków), biochemii 

(genetyka), medycyny (farmakologia, toksykologia, diagnostyka laboratoryjna), fizyki (metody 

analizy instrumentalnej stosowane w analizie leków), biotechnologii (przemysłowa synteza 

substancji leczniczych, produkcja postaci leków), psychologii (opieka farmaceutyczna), 

ekonomii (optymalizacja kosztów opieki zdrowotnej), przemysłu farmaceutycznego (kontrola 

jakości, rejestracja leków), czy informatyki (modelowanie molekularne – dopasowanie 

potencjalnych leków do receptorów). 

Do zadań farmacji należy m. in.: badanie wpływu substancji chemicznych na organizm, 

poszukiwania nowych leków, wdrażanie leków do produkcji, kontrola dystrybucji i jakości 

leków, marketing farmaceutyczny oraz gospodarka lekami w lecznictwie zamknętym. 

Farmaceuta jest przede wszystkim odpowiedzialny za sporządzanie, klasyfikowanie, 

przechowywanie i ekspediowanie leków. Farmaceuta posiada również ponadprzeciętne 

umiejętności prowadzenia badań naukowych.  Trzeba pamiętać jednak, że wykonywanie 

zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje współpracę 

farmaceuty z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów 

medycznych, w celu zapewnienia pacjentowi jak najlepszej opieki farmaceutycznej. Obecnie 

farmaceuta staje się także często dla pacjenta osobą „pierwszego kontaktu” w sytuacjach 

zagrożenia zdrowia, wystąpienia dolegliwości, czy pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości 

dotyczących terapii. 

 

 

1.2. Badania naukowe w dziedzinie/dziedzinach nauki/sztuki związanej/związanych 

z kierunkiem studiów 

 

Wydział farmaceutyczny na  kierunku Farmacja prowadzi politykę mającą na celu 

skorelowanie prowadzonych zajęć dydaktycznych ze studentami z prowadzonymi badaniami 

naukowymi. Problematyka tych badań ściśle związana jest z dziedziną nauk farmaceutycznych 

i z tematyką przewodnią i specyfiką badań w danym zakładzie. Kierownik danego zakładu w 

pełni odpowiada za badania i prowadzenie prac rozwojowych. Umiejętności zdobywane w 

trakcie prowadzenia badań naukowych mają bezpośredni wpływ na zajęcia dydaktyczne 
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poprzez doskonalenie swoich umiejętności i zdobywanie doświadczenia. To koncepcja 

projektowania doświadczeń naukowych ma bezpośredni wpływ na tematykę zajęć 

dydaktycznych np. w Zakładach Chemii Analitycznej, Chemii Farmaceutycznej, Analizy 

Leków i Radiofarmacji prowadzone są badania naukowe w zakresie projektowania i analizy 

leków i radiofarmaceutyków (potwierdzone publikacjami i patentami) a w zakresie 

dydaktycznym studenci uczą się badać i analizować leki (również znakowane izotopami) i 

wykorzystywać w tym celu aparaturę naukową. W innym zakładzie – Technologii Postaci 

Leku, studenci uczą się o tym jak projektować poszczególne postaci leków co w pracy 

naukowej tego zakładu jest podstawą. Zakład zajmuje się między innymi solubilizatorami – 

składnikami większości postaci leków. Natomiast w Zakładzie Biofarmacji prowadzi się 

badania na szeroką skalę nad poszukiwaniem markerów chorób cywilizacyjnych. W każdym 

zakładzie wyniki prowadzonych badań mają bezpośrednie przełożenie na wprowadzanie ich 

wyników bezpośrednio do treści programowych. Ponieważ wyniki są wartością dodaną do 

istniejącego stanu wiedzy i nie wykraczają one poza szablon standardów nauczania na kierunku 

farmacja oraz mieszczą się w obrębie nauk farmaceutycznych nie ma konieczności formalnego 

zgłaszania tych treści jako inny rodzaj przedmiotu. 

 

Dodatkowo w poszczególnych zakładach prowadzone są koła naukowe które umożliwiają 

prowadzenie badań naukowych przes studentów. Maja oni wtedy możliwość publikowania 

wyników w publikacjach naukowych oraz prezentowania ich na konferencjach i sympozjach. 

Część kół naukowych jest zrzeszona w ogólnouczelnianym Studenckim Towarzystwie 

Naukowym http://stn.umed.pl/ i wtedy studenci maja możliwość uzyskania dofinansowania na 

prowadzone badania naukowe i projekty. Natomiast część badań prowadzonych jest 

korzystając ze środków finansowych kierownika Zakładu. Studenci uczestnicząc w pracach 

naukowych mają możliwość zastosowania technik badawczych poznanych na zajęciach 

dydaktycznych. W ten sposób studenci studenci uczestnicząc w podstawowych zajęciach 

dydaktycznych uczą się prowadzić badania naukowe, interpretować wyniki i wyciągać wnioski, 

a pracując indywidualnie w formie samokształcenia pogłębiają swoją wiedzę, umiejętność 

prowadzenia badań i ugruntowują swoje kompetencje społeczne w zakresie działalności 

badawczej. (Załącznik 1.3 - Zestawienie publikacji i komunikatów naukowych 

przygotowanych przez studentów na podstawie wykonanych prac badawczych) 

 

Duży wpływ na program kształcenia i treści programowe przedstawiane w obrębie 

poszczególnych przedmiotów dla kierunku farmacja mają prowadzone badania naukowe przez 

poszczególne jednostki. Dotyczą one nauk farmaceutycznych i sa podstawa umiejętności i 

kompetencji kadry naukowej prowadzącej zajęcia dydaktyczne. (Zalącznik 1.4 - Zestawienie 

publikacji naukowych związanych bezpośrednio z tematyką prowadzonych zajęć 

dydaktycznych) 

 

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi stale podnosi swój potencjał w zdobywaniu dotacji na 

prowadzenie nie tylko badań podstawowych, ale także projektów badawczo-rozwojowych. 

Uczelnia posiada bogate doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów:  

1. 28 projektów ze środków strukturalnych (dofinansowane z UE) o łącznej wartości 

ponad 170 mln złotych, 

2. 112 grantów naukowych na łączną kwotę 60 334 567,00 zł 

3. 16 projektów o charakterze międzynarodowym. Dodatkowo w poprzednim roku 

akademickim złożono 27 wniosków projektowych w wiosennym konkursie EIT Health, 

z czego 16 projektów skierowano do finansowania na łączną kwotę 1 394 340 EUR. 

4. 29 projektów infrastrukturalnych o łącznej wartości ponad 670 mln zł (w tym CKD II)  

http://stn.umed.pl/
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Ponadto studenci kierunku farmacji biorą czynny udział w realizacji grantów naukowo-

badawczych realizowanych na kierunku farmacji 

 

Zestawienie grantów naukowych – w realizację części grantów zaangażowani 

są również studenci : 
 

 
507-30-006  

OPUS 5 

UMO-

2013/09/B/NZ7/00729 

Zakład Chemii 

Bioorganicznej 

prof. dr hab. 

Andrzej 

Wróblewski 

Izosteryczne 

modyfikowane 
acykliczne nukleozydy 

fosfonianowe 

21-03-2014 20-03-2017 

20-06-2018 

439 300 

507-30-008 

PRELUDIUM 

UMO-

2013/11/N/NZ7/00723 

Zakład Chemii 

Bioorganicznej 

mgr Joanna 

Gotkowska 

Nowe gamma-

laktamowe analogi 
homo-N-nukleozydów 

14-07-2014 13-07-2017 97 680 

507-30-009  

OPUS7 

UMO- 

2014/13/B/NZ7/02237     

Umowa konsorcjum z 

Instytutem 

Farmakologii PAN w 

Krakowie,                  

Lider -UM w Łodzi 

Zakład 

Farmakodynamiki 

prof. dr hab. 

Jolanta 

Zawilska 

Właściwośći 

neurochemiczne i 

aktywność biologiczna 
"dopalaczy" z grupy 

pochodnych katynonu 

(tzw. beta-
ketoamfetamin) 

18-02-2015 17-02-2018 571 890 

507-30-010 

OPUS 8 

UMO-

2014/15/B/NZ7/00944 

Zakład Chemii 
Bionieorganicznej 

 

prof. dr hab. 

Justyn Ochocki  

Kompleksy srebra(I) z 
pochodnymi imidazolu 

i pirydyny - synteza, 

charakterystyka 
strukturalna, aktywność 

mikrobiologiczna i 

cytotoksyczna. 

20-07-2015 19-07-2018 

19-07-2019 

846 070 

507-30-011                                                    

OPUS 9 

UMO-

2015/17/B/ST5/00076 

Zakład Chemii 

Bioorganicznej 

dr hab. Dorota 

Piotrowska 

beta-Laktamowe 

analogi 

przeciwwirusowych 
oksetanocyn  

19-01-2016 18-01-2020 324 000 

507-30-012                                  

OPUS 10 

UMO-

2015/19/B/NZ7/02847 

Zakład Chemii 
Farmaceutycznej, 

Analizy Leków i 

Radiofarmacji 

dr hab. Paweł 

Szymański 

Nowe hybrydy  
pochodnych 

tetrahydroakrydyny 

jako inhibitory 
acetylocholinoesterazy 

o wielokierunkowym 

działaniu 

15-06-2016 14-06-2019 941 444 

507-30-013 

PRELUDIUM 10 

UMO-

2015/19/N/NZ7/00959 

Zakład 
Farmakognozji 

mgr Piotr 

Michel 

Charakterystyka 
gatunku Gaultheira 

procumbens L/ 

(Ericaceae) jako źródła 
substancji roślinnych o 

potencjalnej atywności 

przeciwzapalnej i 
przeciwutleniającej. 

06-07-2016 05-07-2019 150 000 

507-30-014 

SONATA 11 

UMO-

2016/21/D/NZ7/01548 

Zakład Chemii 

Farmaceutycznej, 
Analizy Leków i 

Radiofarmacji 

dr Magdalena 

Markowicz-

Piasecka 

W poszukiwaniu 

nowych proleków 
metforminy. Badania in 

vitro - biozgodność  

farmakokinetyka. 

18-01-2017 17-01-2020 701 500 

507-30-015 

OPUS 12 

UMO-

2016/23/B/NZ7/03367 

Zakład 
Bromatologii 

dr hab. 

Bolesław 

Karwowski 

Wpływ (5'R) i (5'S) 5', 
8-cyklo-2'deoksypuryn 

na naprawę uszkodzeń 

zespolonych DNA 

10-08-2017 09-08-2020 867 682 

507-30-016 

MINIATURA1 z 

dn.19.09.2017 

DEC-

2017/01/X/NZ7/00520                                 

Zakład 

Farmakognozji 

dr inż. 

Agnieszka Kicel 

Potencjał 

antyoksydacyjny i 
bezpieczeństwo 

składników 

polifenolowych liści i 
owoców wybranych 

gatunków Cotoneaster 

Medik. (Rosaceae) w 
kontekście chorób 

03-10-2017 02-10-2018 49 500 
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układu krążenia - 
badania w modelu ex 

vivo oksydacji 

ludzkiego osocza 

507-30-017 

MINIATURA1 z 

dn.03.10.2017 

DEC-

2017/01/X/NZ7/00810                               

Zakład Biologii i 

Botaniki 
Farmaceutycznej 

dr Izabela 

Grzegorczyk-

Karolak 

Potencjał 

antyoksydacyjny i 
bezpieczeństwo 

składników 

polifenolowych liści i 
owoców wybranych 

gatunków Cotoneaster 

Medik. (Rosaceae) w 
kontekście chorób 

układu krążenia - 

badania w modelu ex 
vivo oksydacji 

ludzkiego osocza 

03-10-2017 02-10-2018 29 700 

507-30-018 

PRELUDIUM 14 

UMO-

2017/27/N/NZ9/02134 

Zakład 
Farmakognozji 

mgr Magdalena 

Katarzyna 

Rutkowska 

Potencjał prozdrowotny 
owoców jarzębu 

pospolitego (Sorbus 

aucupariaL.) -badania 
in vitro 

11-07-2018 10-07-2021 210 000 

 

 

 

1.3. Efekty kształcenia 

Efekty kształcenia dla kierunku Farmacja (załącznik 1.1) osiągane sa zgodnie z 

obawiązującymi standardami kształcenia– rozporządzenie z dnia 09.05.2012 r. (Dz.U. z 2012r. 

poz. 631) i w odniesieniu do uniwersalnej charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 7 

Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 poz 1842) oraz zgodnie z Uchwałą Senatu UM nr 

063/2017. Dane te zawarte są bezpośrednio w dwóch dokumentach Wydziału 

Farmaceutycznego. Pierwszy z nich to program i plan studiów (załącznik 1.2) drugi to efekty 

kształcenia dla kierunku Farmacja (załącznik 1.1). Zostały one przygotowane i opieniowane 

przez Komisję Dydaktyczno-Programową Wydziału Farmaceutycznego, następnie dokumenty 

były opiniowane przez Radę Wydziału a następnie przez Komisję Senacką i finalnie przez 

Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  

Ze względu na standardy program studiów jest spójny  przejrzysty. Studenci mają Klarownie 

przedstawione efekty kształcenia z dokładnym szablonem modułów w poszczególnych grupach 

tematycznych zajęć. Odpowiadają one treściom programowym dla kierunku Farmacja.  

 

 

 

 

 

 

2. Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 

2.1. Program i plan studiów - dobór treści i metod kształcenia 

 

Farmacja jest kierunkiem multidyscyplinarnym, co stwarza możliwości zdobycia wiedzy nie 

tylko z zakresu szeroko pojętych nauk farmaceutycznych, ale także innych dziedzin 

biomedycznych, takich jak: chemia, biologia, czy medycyna. Wielokierunkowość ta przyczynia 

się zarówno do wszechstronnego wykształcenia absolwenta, jak i daje możliwości znalezienia 
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interesującej pracy. Od strony ekonomicznej, farmacja należy bowiem do jednej z najbardziej 

rentownych dziedzin światowej gospodarki. 

 

Ogólna charakterystyka programu studiów kierunku Farmacja ściśle jest związana z 

standardami kształcenia– rozporządzenie z dnia 09.05.2012 r. (Dz.U. z 2012r. poz. 631)  

Program kształcenia dla kierunku farmacja, prowadzonego na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uwzględnia również: 

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016.1596)  

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla 

kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz.U. 2016.1594). 

3. Statut Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  - tekst ujednolicony 23.02.2017 

4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 23.03.2017 nr. 54/2017  

w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz obecnie 

obowiązujący regulamin (Uchwała Senatu 187/2018)  

 

Realizując je student osiąga poszczególne efekty kształcenia. Na przebieg studiów składa się: 

 

Liczba semestrów: 11 

 

Liczba punktów ECTS wynosi 334.  

Liczba godzin zajęć kontaktowych wynosi 5440 

Liczba godzin zajęć samokształcenia wynosi 3081 

Liczba godzin zajęć całkowita wynosi 8521 

 

Grupa treści podstawowych 

Grupa szczegółowych treści kształcenia Liczba 

godzin 

kontaktowych 

Punkty 

ECTS 

Moduł A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy 

farmacji 

660 45 

Moduł B. Fizykochemiczne podstawy farmacji 765 53 

Razem 1425 98 

Grupa treści kierunkowych 

Grupa szczegółowych treści kształcenia   

Moduł C. Analiza, synteza i technologia leków 855 63 

Moduł D. Biofarmacja i skutki działania leków 480 38 

Moduł E. Praktyka farmaceutyczna 465 32 

Moduł F. Metodologia badań naukowych 375 10 

Razem 2175 143 

Zajęcia fakultatywne 480 32 

Grupa treści podstawowych nie wchodzących w 

standardy nauczania 
79 1 

Praktyki 

Praktyka wakacyjna - miesięczna w aptece 

ogólnodostępnej (po III roku studiów) 

160 5 

Praktyka wakacyjna - miesięczna w aptece szpitalnej, z 

możliwością zastąpienia dwóch tygodni praktyką w 

160 5 
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przemyśle farmaceutycznym, w laboratoriach kontroli 

leków lub w stacjach sanitarno-epidemiologicznych (po IV 

roku studiów) 

Praktyka zawodowa w aptece - 6-miesięczna praktyka w 

aptece ogólnodostępnej, z możliwością odbycia części 

praktyki w aptece szpitalnej (po przygotowaniu i obronie 

pracy magisterskiej) 

960 30 

Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego 

1 20 

 5440 334 

 

 

Plan studiów na wszystkie lata kształcenia, z zaznaczeniem stosowanych form dydaktycznych 

oraz liczby godzin przypisanych poszczególnym formom kształcenia, jak również liczby 

godzin, którą student musi poświęcić na samokształcenie w celu osiągnięcia zakładanych 

efektów kształcenia oraz założonych dla danego przedmiotu punktów ECTS jest rokrocznie 

opiniowany zarówno przez Komisję Dydaktyczno-Programową dla kierunku Farmacja jak i 

Radę Wydziału Farmaceutycznego. (Załącznik 2.1 – Siatka godzin dla kierunku Farmacja 

2018/2019) (Załącznik 2.4 a-e – Rozkład zajęć dla kierunku Farmacja 2018/2019) 

 

 

 

 

 

Plan zajęć kierunku Farmacja 
odpowiadający standardom nauczania dla 
kierunku farmacja       

 ilość ECTS 334    

 ilość godzin 8521    

 ilość godzin samokształcenia 3081  

studia stacjonarne - 
ponad 50% - 
godziny kontaktowe 2720 

g
o

d
z
in

y
 

k
o

n
ta

k
to

w
e

 ilość godzin przypadająca na naukę 
prowadzenia badań naukowych: 
seminaria, ćw.audytoryjne, 
laboratoryjne, praktyczne   3268   Nie mniej niż 60% 60,07% 

wykłady 892     
praktyki 1280 5440   

 Suma 8521    
Zestawienie rozłożenia godzin dydaktycznych na poszczególne zajęcia 

 

2.2. Skuteczność osiągania zakładanych efektów kształcenia 

 

Poszczególne moduły kształcenia podzielone są na przedmioty a one odbywają się w 

różnych Zakładach Uniwersytetu Medycznego. Zagadnienia związane z osiaganiem efektów 

kształcenia reguluje Regulamin Studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Załącznik 2.2 – 

Regulami Studiów Uchwała Senatu 187/2018) Każdy przedmiot ma Kierownika i to on jest 

odpowiedzialny zarówno za proces kształcenia jak i weryfikację efektów kształcenia. Studenci 

podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu są informowani o zasadach weryfikacji wiedzy 

i umiejętności oraz o formie zaliczenia poszczególnego przedmiotu w module. Ponadto na 7 
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dni przed rozpoczęciem każdego semestru w systemie UXP (zintegrowany system obsługi 

studenta) pojawia się sylabus w którym umieszczone są dokładne dane dotyczące wymagań 

stawianych studentom, efektów, celów, umiejętności oraz kompetencji jakich nabywa student 

oraz formy ich weryfikacji. Niezależnie od formy sprawdzenia efektów kształcenia student do 

zaliczenia czy egzaminu ma prawo przystąpić raz w terminie podstawowym oraz dwa razy w 

terminach poprawkowych, które nie mogą odbyć się w przedziale czasowym krótszym niż 7 

dni. Jeśli zaliczenie jest zaliczeniem semestralnym lub jest to egzamin kończący i student nie 

zalicza ostatniego terminu to zgodnie z regulaminem studiów ma prawo do warunkowego 

wpisu na następny semestr, pod warunkiem że z innych przedmiotów osiągnął ponad 70% 

punktów ECTS. 

Sprawdzenie osiągnięcia założonych efektów kształcenia wymaga zastosowania 

zróżnicowanych form oceniania studentów, adekwatnych do obszarów, których dotyczą te 

efekty. Cały program studiów a zatem wszystkie moduły i związane z tym umiejętności i efekty 

są spójne z standardami kształcenia na kierunku Farmacja (Dz. U. z 2012 poz. 631). 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są sprawdzane za pomocą egzaminów ustnych, 

pisemnych lub innych form w zależności od rodzaju przedmiotu czy modułu. Jako formy 

egzaminów pisemnych stosuje się: raporty, krótkie ustrukturyzowane pytania oraz testy: 

wielokrotnego wyboru (MCQ – Multiple Choice Questions), wielokrotnej odpowiedzi (MRQ 

– Multiple Response Questions), wyboru Tak/Nie i dopasowania odpowiedzi. 

Egzaminy pisemne w zależności czy to są kolokwia czy egzaminy odbywają się w salach 

ćwiczeniowych i seminaryjnych, natomiast egzaminy w wykładowych. 

Sprawą indywidualną kierownika przedmiotu jest sposób przeprowadzania danego zaliczenia, 

z reguły przygotowywane są co najmniej dwa zestawy pytań a studenci otrzymują je 

naprzemiennie co ogranicza możliwość wspólnego rozwiązywania problemów a sprawdza 

indywidualne umiejętności studenta. Egzaminy pisemne czy to w formie opisowej czy testowej 

są przechowywane u kierowników danego przedmiotu zgodnie z regulaminem studiów. 

Egzaminy ustne są ukierunkowane na sprawdzenie wiedzy na poziomie wyższym niż sama 

znajomość faktów (poziom zrozumienia, umiejętność analizy, syntezy, rozwiązywania 

problemów). Natomiast do egzaminu magisterskiego jest przygotowywany protokół, który jest 

archiwizowany w teczce osobowej studenta. 

 Oceny z zaliczeń i egzaminów końcowych powinny być umieszczone w indeksie 

elektronicznym w przeciągu 7 dni roboczych. 

Sprawdzenie osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych, 

zarówno tych, które dotyczą komunikowania się, jak i proceduralnych (manualnych), wymaga 

bezpośredniej obserwacji studenta demonstrującego umiejętność w standaryzowanych 

warunkach. Dotyczy to głównie staży i praktyk zawodowych. Studenci podczas ich odbywania 

prowadzą dzienniki, które są sprawdzane bezpośrednio przez opiekuna praktyk w miejscu ich 

odbywania. Na samym końcu są one sprawdzane i oceniane przez opiekunów praktyk 

wyznaczonych przez Dziekana spośród nauczycieli akademickich.  

Kierownicy przedmiotów w trakcie całego cyklu nauczania czy to semestralnego czy 

rocznego poprzez kolokwia na bieżąco monitorują efekty kształcenia i wdrażają procedury 

mogące poprawić osiągane efekty przez studentów. Wprowadzone są stałe konsultacje dla 

studentów u asystentów prowadzących zajęcia. Informacje o tym wywieszane są na tablicach 

ogłoszeń przy poszczególnych Zakładach. Każdy student w wyznaczonych godzinach ma 

prawo przyjść i poprosić o wytłumaczenie problemów i zagadnień związanych z efektami 

kształcenia.  

Studenci przez pierwsze osiem semestrów poznają zagadnienia ogólne związane z 

tematyką chemii, biologii i fizjologii człowieka oraz specjalistyczne zagadnienia związane 

bezpośrednio z zawodem farmaceuty. Studenci uczestniczą również w zajęciach z języka 

nowożytnego który wybierają podczas rekrutacji. Nauczanie języka obcego jest ściśle 
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powiązane z tematyką studiów na kierunku Farmacja, tj. obejmuje obszary chemii organicznej, 

nieorganicznej, botaniki, farmakologii, farmakokinetyki oraz szeroko pojętej frazeologii 

farmaceutycznej (tzn. języka niezbędnego do pracy w aptece, laboratorium, instytucie 

naukowym, itp.) Zgodnie z ministerialną dyrektywą, po zakończeniu lektoratu językowego 

studenci z kierunku Farmacja muszą wykazać się znajomością języka np. angielskiego na 

poziomie C1 (według skali kształcenia językowego Rady Europy), a tym samym posiąść 

kompetencje językowe na najwyższym poziomie spośród wszystkich studentów kierunków 

medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest to możliwe dzięki zajęciom 

kontaktowym kładącym ogromny nacisk na język specjalistyczny (farmaceutyczny) oraz pracę 

ze źródłowymi/ autentycznymi materiałami, a także dzięki dodatkowym, zaawansowanym 

ćwiczeniom na platformie e-learningowej. 

Po osiągnięciu odpowiednich efektów kształcenia, umiejętności i kompetencji co jest 

równoznaczne z zaliczeniem dziewiątego semestru przystępują do ćwiczeń specjalistycznych i 

metodologii badań. Jest to odpowiednik pracy dyplomowej w której bezpośrednio sprawdzane 

są nabyte umiejętności i zdobytą wiedzę. W trakcie całego dziesiątego semestru student bierze 

czynny udział w badaniach naukowych. Planuje eksperyment i omawia jego cel oraz 

spodziewane wyniki, przeprowadza badania oraz uczy się  interpretować dane doświadczalne i 

odnosić je do aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie farmacji. Uczy się  korzystać z 

literatury naukowej krajowej i zagranicznej. Finalnie student na zakończenie dziesiątego 

semestru samodzielnie przeprowadza eksperyment, interpretuje i dokumentuje wyniki badań, a 

następnie pod nadzorem promotora i opiekuna przygotowuje pracę magisterską, zgodnie z 

regułami redagowania prac naukowych. Student na koniec przygotowuje pracę dyplomową w 

formie papierowej i elektronicznej, która jest recenzowana przez jednego z nauczycieli 

akademickich. Weryfikacją wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie całych dziesięciu 

semestrów jest tzw. obrona pracy magisterskiej. Zagadnienia dotyczące procesu dyplomowania 

i egzaminu magisterskiego reguluje w Uczelni Zarządzenie Rektora UM nr 58/2017. Odbywa 

się on przed komisją powoływana przez Dziekana. W jej skład wchodzą Dziekan lub jeden z 

Prodziekanów, Recenzent pracy, Promotor oraz opiekun. Obrona pracy odbywa się w zakładzie 

w której wykonywana jest praca, promotor w porozumieniu ze studentem ustala datę i godzinę 

egzaminu magisterskiego w czasie nie krótszym niż 7 dni roboczych. W trakcie obrony 

sporządzany jest protokół egzaminu, a komisja sprawdza efekty kształcenia z całego okresu 

studiów. Studentowi zadaje się pytania zarówno w formie ustnej jak i w formie pisemnej – nie 

mniej niż pięć pytań z całego okresu studiów. 

 

W toku studiów studenci kierunku farmacja odbywają również praktyki wakacyjne na których 

sprawdzają nabyte umiejętności i kompetencje oraz wykorzystują zdobytą wiedzę. Po III roku 

studiów praktyka wakacyjna - miesięczna odbywa się w aptece ogólnodostępnej. Studenci 

szukają apteki w obrębie województwa łódzkiego. Wybierają aptekę i zgłaszają swoją 

propozycję do dziekanatu. Po akceptacji, podpisywane jest porozumienie. W trakcie praktyki 

studenci prowadza dziennik praktyk gdzie opisują swoje doświadczenie. Jest to kontrolowane 

zarówno przez opiekuna z apteki jak i opiekuna z ramienia Wydziału. Podobna sytuacja jest po 

IV roku studiów gdzie obowiązuje praktyka miesięczna w aptece szpitalnej, z możliwością 

zastąpienia dwóch tygodni praktyką w przemyśle farmaceutycznym, w laboratoriach kontroli 

leków lub w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W trakcie studiów sporadycznie studenci 

wyrażają chęć odbycia dodatkowych praktyk poza programem studiów, wtedy w miarę 

możliwości pomagamy studentom poprzez bezpośredni kontakt z instytucjami, opiniowanie 

czy podpisywanie porozumień.  

 

Po obronie pracy dyplomowej student odbywa sześciomiesięczną praktykę w aptece, co 

stanowi integralny element programu studiów magisterskich na kierunku Farmacja, zgodnie z 
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art. 167 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 

poz. 1365 z późn. zm.); art. 2b ust. 1 pkt 1 i art. 2c ustawy o Izbach aptekarskich z dnia 19 

kwietnia 1991 r. (Dz. U. z 2008 nr 136 poz. 856, z późn. zm.) oraz standardami kształcenia na 

kierunku Farmacja (Dz. U. z 2012 poz. 631) z możliwością odbycia części praktyki w aptece 

szpitalnej (po przygotowaniu i obronie pracy magisterskiej). Praktyka zgodnie z powyższym 

rozporządzeniem powinna się rozpocząć nie później niż 1 października danego roku 

akademickiego. Student wybiera sobie aptekę stażową spośród aptek które uzyskały zgodę 

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (http://www.lwif.pl/rejestry-i-wykazy). Lista 

aptek jest udostępniona na tablicy ogłoszeń przed dziekanatem. Na indywidualne życzenie 

studenta i ze względu na istotne powody losowe wydawana jest zgoda studentowi na 

wykonywanie stażu zawodowego poza województwem łódzkim. W tym przypadku o opiekę 

nad nim wysyłana jest prośba do Wydziału farmaceutycznego pod który podlega dana apteka 

(i vice versa). Student również tutaj prowadzi dziennik praktyk i podobnie jest on sprawdzany 

i oceniany zarówno przez bezpośredniego opiekuna jak i upoważnionego do tego 

przedstawiciela Wydziału. Praktyka powinna odbyć się w sposób ciągły bez nieuzasadnionej 

przerwy. W indywidualnych sytuacjach (choroba, problemy z miejscem odbywania stażu itp.) 

studentowi przedłuża się okres odbywania stażu lub wyznacza się godziny które musi odrobić 

w porozumieniu z opiekunem. W trakcie staży w aptece pracownicy Katedry Farmacji 

Stosowanej biorą udział w rutynowych kontrolach aptek i studentów nie rzadziej niż raz na 6-

miesięczny cykl stażu. Sprawdzają wtedy nie tylko umiejętności i kompetencje studenta ale 

również warunki w jakich odbywa się staż. Ze względu na to iż student w programie studiów 

ma praktykę zawodową to kierunek studiów Farmacja jest równorzędny z tym samym 

kierunkiem w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Ponadto staże organizowane są nie tylko 

przy ścisłej współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym, który daje zgodę na 

prowadzenie staży w danej aptece ale również przy współpracy z Okręgową Izbą Aptekarską 

która to na podstawie zaliczeniu odbytych staży wydaje absolwentom kierunku Farmacja prawo 

wykonywania zawodu. Jest ono honorowane w obrębie Unii Europejskiej po odebraniu 

odpowiednich dokumentów z Naczelnej Izby Aptekarskiej. 

2.3. Rekrutacja kandydatów, zaliczanie etapów studiów, dyplomowanie, uznawanie 

efektów kształcenia oraz potwierdzanie efektów uczenia się  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo o Szkolnictwie wyższym Art. 169 Senat uczelni 

ustala, w drodze uchwały, warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w 

tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów w tym dla 

kierunku Farmacji. Zasady i tryb rekrutacji w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi określa 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunki studiów prowadzonych w języku polskim 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w danym roku akademickim – rekrutacja 2018/2019; 

Uchwała Senatu 50/2017.W roku akademickim 2018/2019 uchwalono limity przyjęć na studia 

stacjonarne 147 i na studia niestacjonarne 45 osób. Jako podstawę rekrutacji uchwalono zasady 

punktowania: Chemia poziom rozszerzony – 200 pkt, Do wyboru biologia lub matematyka 

poziom rozszerzony – 200 pkt (przy czym punkty z matury są mnożone x 2). Dodatkowo 

wymagany jest j.polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów 

rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu 

punktowego na liście rankingowej. Osobno jest możliwość rekrutacji dla osób posiadających 

tzw. „starą maturę” , „zagraniczną maturę”, „maturę IB/EB „ lub osób posiadających wybitne 

osiągnięcia w ramach olimpiad.  Uchwałę dotyczącą rekrutacji podaje Uniwersytet Medyczny 

do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok 

akademicki, którego uchwała dotyczy. Zatem warunki, tryb i terminy rekrutacji podawane są 

http://www.lwif.pl/rejestry-i-wykazy
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w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a następnie na stronie 

www.rekrutacja.umed.lodz.pl oraz w materiałach drukowanych (folder).  

 

W procesie przygotowywania procesu rekrutacji powoływane sa dwie komisje: pierwsza 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna mająca na celu ostateczne zatwierdzanie progów 

punktowych i list kandydatów przyjętych na studia oraz  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. 

Przewodniczącym tej komisji jest Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Farmaceutycznego. 

Zadaniem komisji jest ustalanie progów punktowych oraz monitorowanie liczby osób, które 

zostają przyjęte na studia. Listy układane są pod względem liczby punktów co daje 

równouprawnienie zarówno pod względem płci, rasy czy stopnia pełnosprawności. Przyjmuje 

się zasadę że przyjętych na studia jest ok. 30 % więcej osób niż limity miejsc. Wraz z upływem 

czasu osoby przyjęte rezygnują ze studiowania ze względu na zmianę decyzji życiowych. 

 

  05 lipca  2017 11 lipca 2018  

Wydział, kierunek forma studiów 
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Wydział Farmceutyczny   1296 941 1303 581 

farmacja stacjonarne 1237 905 1235 535 

farmacja niestacjonarne (W) 59 36 68 46 

Monitorowanie rekrutacji dla kierunku farmacja w ostatnich dwóch latach 

 

 

 

 
% złożonych dokumentów w roku akademickim 2017/2018 

 

 

Progi

Liczba osób 

zakwalifiko

wanych

Liczba 

złożonych 

dokumentów

%złożonych 

dokumentów
Progi

Liczba osób 

zakwalifikowa

nych

Liczba 

złożonych 

dokumentów

%złożonych 

dokumentów
Progi

Liczba osób 

zakwalifikow

anych

Liczba 

złożonych 

dokumentów

%złożonych 

dokumentów

I (312) 243 82 33,74% I (286) 270 77 28,52% I (274) 431 253 58,70%

II (300) 108 49 45,37% II (270) 94 38 40,43% VII(270) 39 10 25,64%

III (296) 38 11 28,95% III (262) 44 23 52,27% VIII(260) 86 8 9,30%

IV (260) 20 9 45,00% IX(240) 139 14 10,07%

V (258) 8 2 25,00%

VI (256) 11 6 54,55%

VII (254) 12 6 50,00%

VIII (250) 28 6 21,43%

Suma złożonych 

dokumentów
389 131 36,02%

Suma złożonych 

dokumentów
487 167 39,65%

Suma złożonych 

dokumentów
695 285 25,93%

I (164) 54 26 48,15% I (152) 59 17 28,81% I (200) 24 9 37,50%

x x x x II (140) 3 1 33,33% VI (144) 26 4 15,38%

Suma złożonych 

dokumentów
54 26 48,15%

Suma złożonych 

dokumentów
62 18 31,07%

Suma złożonych 

dokumentów
50 13 26,44%

2016/2017 2017/2018
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Liczba osób zakwalifikowanych w poszczególnych progach wraz z liczbą złożonych dokumentów

2015/2016

http://www.rekrutacja.umed.lodz.pl/
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Liczba studentów przyjętych w roku akademickim 2017/2018 

 

 

Przyjęci studenci w chwili podpisania umowy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi 

korzystają w pełni praw studenckich i na podstawie regulaminu studiów  uchwała nr 187/2018 

z dnia 24 kwietnia 2018 r.  

 

 

 

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 415/2015, z późniejszymi zmianami, w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

kierunek farmacja należy do kierunków studiów dla których nie dokonuje się potwierdzenia 

efektów uczenia się. Jednak zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Medycznego w 

Łodzi studenci maja możliwość poprzez złożenie podania do Prodziekana ds. Dydaktyki w 

sprawie możliwości starania się o uznanie osiągnięć i umiejętności zdobytych na innych 

wydziałach farmaceutycznych. Student proszony jest wówczas o dostarczenie opinii w tej 

sprawie kierownika danego przedmiotu Wydziału Farmaceutycznego w Łodzi. Akceptacja 

Prodziekana w tej sprawie jest udzielana niezwłocznie aby nie zaburzać procesu 

dydaktycznego. Podobna procedura dotyczy osób przenoszących się z innych uczelni z 

równoważnych kierunków studiów tj. najczęściej w miesiącach lipiec-sierpień danego roku 

kalendarzowego studenci farmacji innych uczelni proszą o opinię w sprawie możliwości 

przeniesienia się na Wydział Farmaceutyczny w Łodzi. Wtedy po analizie dokumentów 

udzielana jest im informacja o możliwości przyjęcia na konkretny rok studiów oraz o 

ewentualnej konieczności odrobienia zajęć wynikających z różnic programowych dla danego 

kierunku. Każda sprawa mimo tego iż podlega Ragulaminowi studiów (Uchwała Senatu 

187/2018 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) traktowana jest indywidualnie tzn. analiza 

sytuacji studenta jest pod kątem wydania decyzji dla niego najkorzystniejszej.  

 

Zgodnie z regulaminem studiów rozliczanie studentów jest w trybie semestralnym. W 

przypadku niezaliczenia przedmiotu w danym semestrze istnieje możliwość uzyskania wpisu 

warunkowego na następny semestr. Studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia lub 

egzaminu z przedmiotu objętego wpisem warunkowym. Student jest zobowiązany do uzyskania 

zaliczenia lub złożenia egzaminu w terminie jednego miesiąca od dnia rozpoczęcia semestru, 

na który uzyskał wpis warunkowy. W przypadku niezaliczenia przedmiotu istnieje możliwość 

powtarzania semestru. Wyjątek stanowi brak możliwości powtarzania semestrów w obrębie 

pierwszego roku studiów. Jest to główna przyczyną skreślania z listy studentów. Problemy 

studentów pierwszego roku z uzyskiwaniem zaliczeń wynika głównie ze zmianą sposobu 

weryfikacji wiedzy w porównaniu z szkolnictwem średnim oraz w znacznej różnicy podstawy 

programowej w szkołach średnich od wymaganej wiedzy ogólnej na pierwszym roku studiów. 

W celu poprawy adaptacji się młodych osób do szkolnictwa wyższego Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi zaproponował kandydatom na studia kursy przygotowawcze, a osobom przyjętym 

kursy wyrównawcze. Kursy wyrównawcze zostały przygotowane przy współpracy Fundacji 

Wydział, kierunek forma studiów
limit miejsc 

2017

kandydaci on-

line (wszystkie 

statusy)

Kandydaci z 

opłatami rek. 

(status 

KANDYDAT1)

ilość osób 

na 1 msc
ilość progów

ponownie 

uruchomiona 

rejestracja 

liczba osób na 

I roku

Wydział Farmceutyczny 1441 1184

farmacja stacjonarne 143 1339 1115 7,80 4 nie 144

farmacja niestacjonarne (W) 45 102 69 1,53 2 tak x 3 8

RAZEM 188 1441 1184

152

czwartek, 12 październik 2017
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Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (pierwsza edycja została zaproponowana w tym roku) i 

dotyczą chemii organicznej, matematyki oraz biologii. Całkowitą ocenę przydatności kursów i 

ich skuteczności będzie można ocenić dopiero po 2-3 edycjach. 

 

 
Liczba rezygnacji i skreśleń z listy studentów osób przyjętych na studia 

 

Na drugim i trzecim roku studiów skreślenia z listy studentów pojawiają się głównie ze względu na 

brak postępów w nauce. Niemniej jednak są to sporadyczne przypadki i wiążą się z kłopotami 

studentów z nauką na wcześniejszym okresie studiowania.  

 

W dalszej części studiowania (od czwartego roku studiów do końca okresu studiowania) rezygnacje 

czy skreślenia z listy studentów praktycznie się nie zdarzają. Jest to spowodowane prawdopodobnie 

pojawieniem się zajęć których tematyka jest związana z wykorzystaniem wcześniej poznanych 

treści programowych w praktyce.  

 

Ostatnim elementem studiów kierunku Farmacja jest wykonanie pracy naukowej/badawczej pod 

nadzorem opiekuna i promotora.(Załącznik 2.3 - Wykaz tematów prac dyplomowych) Dokładne 

zasady wyboru  miejsc wykonywania pracy magisterskiej i ich realizacji jest zawarty w dwóch 

dokumentach opracowanych przez komisje dydaktyczno-programowe i zaakceptowane przez Radę 

Wydziału Farmaceutycznego. Są one spójne z zarządzeniem Rektora 58/2017. Procedura wyboru 

miejsca wykonywania pracy magisterskiej odbywa się w roku poprzedzającym jej 

wykonywanie. Przydział prac magisterskich rozpoczyna się od ogłoszenia miejsc na prace 

magisterskie w poszczególnych zakładach. Miejsca są ogłaszane na podstawie analizy liczby 

pracowników naukowo-dydaktycznych, wypracowanego pensum w zakładach oraz 

zaangażowanie w pracach kół naukowych. Następnie studenci pisemnie wyrażają chęć 

wykonywania pracy magisterskiej w określonym zakładzie podając trzy miejsca w kolejności 

Rok 

akademicki

Liczba 

ogółem 

stan na 

30.11.

% %

2015/2016 Rezygnacja Skreślenia Rezygnacja Skreślenia

I 151/21 21.85%/ 19.20% 52.38%/28.57%

II 102/9 2.94%/ 2.94%

III 80/9 1,25%

IV 93/31

V 95/16

staż 95/25

2016/2017

I 181/19 20.44%/ 23.76 36.84%/10.53%

II 74/5 6.76%/1.32%

III 96/5 7,29% 20%

IV 78/10 20%

V 95/29

staż 97/16

2017/2018

I 142/8 11.97%/7.75% 50%/25%

II 105/8 1.90%/0.95%

III 70/3

IV 91/5

V 78/10

staż 94/29

2 rez/1 skres

1 rez

1 rez

33 rez./29 skres 11 rez./6 skres

3 rez./3 skreś

37 rez/43 skres

5rez/1 skres

7 rez

Stacjonarne Niestacjonarne

1 rez.

17 rez/11 skres 4 rez/2 skres

7 rez/2 skres

1 rez

1 rez



 19 

swoich upodobań. Na podstawie przygotowanego rankingu komisja w skład w której wchodzą 

wchodzą: Dziekan, Prodziekan ds. Dydaktyki, Starosta IV roku studiów oraz przedstawiciel 

Dziekanatu przydzielane są miejsca wykonywania pracy magisterskiej. W przypadkach gdy nie 

ma możliwości przydzielenia pracy magisterskiej na podstawie rankingu (np. brak miejsc) 

miejsce jest losowane przez starostę danego roku którego wybór dotyczy. 

 

Prace dyplomowe z zasady są pracami doświadczalnymi bezpośrednio powiązanymi z efektami 

kształcenia uzyskanymi w miejscu wykonywania pracy magisterskiej. Tematy prac są 

proponowane prze promotorów i zatwierdzane zatwierdzane przez Rady Wydziału 

Farmaceutycznego na rok przed ukończeniem studiów. Studenci realizując tematykę pracy 

magisterskiej utwierdzają i pogłębiają wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach programu 

studiów. Praca magisterska kończy się złożeniem pracy i jej obroną. Na potrzeby obrony pracy 

magisterskiej (egzaminu magisterskiego) Dziekan ds. Dydaktyki powołuje komisję 

egzaminacyjną. W jej skład wchodzą Dziekan lub jeden z prodziekanów, promotor, recenzent 

i opiekun pracy. Przedstawiona praca sprawdzana jest w dziekanacie oprogramowaniem 

antyplagiatowym, następnie jest opiniowana zarówno przez recenzenta jak i promotora. Na tej 

podstawie praca jest dopuszczana do obrony. Egzamin polega na sprawdzeniu tematyki 

wykonanej pracy magisterskiej oraz weryfikacji wiedzy zdobytej w przebiegu studiów. 

Komisja ma za zadanie sprawdzenie umiejętności jakie zdobył student i potwierdzenie 

kompetencji jakie posiada wkraczając na rynek pracy jako farmaceuta. 

 

Dodatkowe informacje, które jednostka uznaje za ważne dla oceny tego kryterium:  

 

Uczelnia prezentuje informacje na temat rekrutacji  w środkach masowego przekazu w tym na 
stronach facebooka: https://pl-pl.facebook.com/rekrutacjaumedlodz/ . Kandydaci na studia 
mają jednocześnie pokazane w prosty sposób na diagramie pokazane jak przebiega krok po 
kroku etap rekrutacji. Materiały znajdują się również na stronach ogólnouczelnianych 
 

 
 
Dodatkowo jako promocja wydziału został opublikowany spot promujący kierunek Farmacja 
– „Wejdź do świat nauki” - https://www.youtube.com/watch?v=Fs9ypNcCrec 

 

 

3. Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (WSZJK) jest narzędziem realizacji jednego z 

podstawowych założeń STRATEGII ROZWOJU WYDZIAŁU – dążenia do efektywnego 

https://pl-pl.facebook.com/rekrutacjaumedlodz/
https://www.youtube.com/watch?v=Fs9ypNcCrec
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funkcjonowania i osiągnięcia najwyższego poziomu kształcenia  

(http://farmacja.umed.pl/misja-i-strategia-rozwoju ).  

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia funkcjonuje w obszarze Uczelnianego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i 

oparty jest na ustalonych procedurach uczelnianych lub wydziałowych, co wraz z rzetelnym 

wykonaniem zadań, jest gwarancją skuteczności działania.  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi utworzył i rozwija od 2012 r. Uczelniany System Zapewnienia 

Jakości Kształcenia (Uchwała nr 431/2015 z dnia 24 września 2015 r. Senatu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w sprawie funkcjonowania uczelnianego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia w UM w Łodzi) (załącznik 3.1). W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi powołuje się każdorazowo, na okres trwania kadencji 

Rektora, Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (UZZJK) (Zarządzenie 

Rektora UM nr 16/2018 z 9 marca 2018r.) i Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia (WZZJK) Uchwała (załączniki 3.2 a-c) RW 2016, 2017. korygowane w 

koniecznych zmianach składu. WZZJK jest podstawowym koordynatorem i wykonawcą 

procedur wewnętrznych (załącznik 3.3) związanych z Wewnętrznym Systemem Zapewnienia 

Jakości Kształcenia na wydziałach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (WSZJK). Nadzór nad 

funkcjonowaniem WSZJK sprawuje Dziekan.  

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia działa przez Władze Wydziału, WZZJK, 

komisje dydaktyczno-programowe, we współpracy z przedstawicielem wydziału w Radzie 

Naukowej Studiów Doktoranckich UM w Łodzi, przedstawicielami organizacji studenckich i 

doktorantów. Narzędziem realizacji zadań WSZJK jest system kompleksowej analizy i oceny 

wszystkich obszarów kształcenia na Wydziale (załącznik 3.3 – procedury).  

Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia UM w Łodzi są powoływane przez 

Dziekana (załącznik 3.2) i działają na podstawie: Regulaminu pracy, obowiązującego w UM 

(załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 431/2015 z dnia 24 

września 2015 r.  (załącznik 3.1) , harmonogramu działania ustalonego przez UZZJK (na stronie 

http://umed.pl/ksztalcenie/jakosci-ksztalcenia), harmonogramu wewnętrznego (składanego w 

każdym roku akademickim na stronie http://farmacja.umed.pl/jakosc-ksztalcenia ) oraz 

upoważnienia udzielonego przez Radę Wydziału (RW) (załączniki 3.2 b-c).  

Sposób realizacji zadań wynika z przyjętych procedur wewnętrznych (załącznik 3.3), opartych 

na przepisach obowiązujących w UM w Łodzi lub wewnętrznych ustaleń Zespołu.  

Prace podzielono zgodnie z reprezentowaną specjalnością członków WZZJK na: studia na 

kierunku farmacja, analityka medyczna oraz studia I i II stopnia kosmetologii, studia 

doktoranckie.  

Zespół prowadzi wiele analiz i obserwacji w porozumieniu z prodziekanami ds. dydaktyki i 

komisjami dydaktyczno-programowymi, ze studentami i doktorantami oraz przy wydatnej 

pomocy pracowników Dziekanatu. WSZJK współpracuje również z Sekcją Studencką 

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – Młoda Farmacja. 

Wyniki badania jakości kształcenia omawiane są na spotkaniach Zespołu lub konsultowane 

pomiędzy członkami drogą poczty elektronicznej.  

Wszystkie obserwacje, wnioski i działania projakościowe zatwierdzane są przez cały Zespół, a 

następnie przedstawiane kolejno Dziekanowi, UZZJK i RW.  

Wprowadzenie nowych procedur i działań projakościowych, wskazanych przez WZZJK, 

odbywa się decyzją Dziekana, po akceptacji lub na podstawie uchwały RW. 

Wyniki prac WZZJK i podstawy działania systemów, uczelnianego i wydziałowego są jawne, 

zgodnie z §10 Uchwały nr 431/2015 z dnia 24 września 2015 r. Senatu UM w Łodzi (załącznik 

3.1) i dostępne na stronie internetowej Uczelni (http://umed.pl/ksztalcenie/jakosci-ksztalcenia/ 

i Wydziału w zakładce informacyjnej – http://farmacja.umed.pl/jakość-kształcenia 

Sprawozdanie roczne WZZJK, w dwóch formach (opisowej i skróconej) stanowi załącznik 3.4 

http://farmacja.umed.pl/misja-i-strategia-rozwoju
http://umed.pl/ksztalcenie/jakosci-ksztalcenia
http://farmacja.umed.pl/jakosc-ksztalcenia
http://umed.pl/ksztalcenie/jakosci-ksztalcenia/
http://farmacja.umed.pl/jakość-kształcenia
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3.1. Projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd programu 

kształcenia 

 

1. Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu kształcenia. 

 

Program kształcenia na kierunku farmacja jest narzędziem realizacji jednego z podstawowych 

założeń STRATEGII ROZWOJU WYDZIAŁU – dążenia do efektywnego funkcjonowania i 

osiągnięcia najwyższego poziomu kształcenia (http://farmacja.umed.pl/misja-i-strategia-

rozwoju ). We wszystkich obszarach strategicznych rozwoju, Wydział nawiązuje do dążeń 

ogólnouczelnianych. Wydział realizuje cele szczegółowe we wszystkich obszarach, zgodnie ze 

specyfiką reprezentowanych dyscyplin naukowych i kierunków kształcenia.   

Projektowanie i wprowadzanie zmian w programach kształcenia są obszarem działania, którego 

jakość zasadniczo wpływa na poziom realizowanego nauczania wyższych uczelni. WZZJK 

traktuje badanie tego obszaru priorytetowo. Każdego roku prowadzona jest kontrola, zgodnie z 

procedurą wewnętrzną (załącznik 3.3 – procedury pkt 3 ze wskazanymi aktami prawnymi). 

 Program kształcenia na kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym UM w Łodzi objęty 

jest standardowymi efektami kształcenia, które stanowią obowiązującą podstawę programu 

kształcenia. Treść odpowiednich aktów prawnych – Rozporządzenia MNiSW – porządkują 

projektowany i obowiązujący zakres wykładanych treści i rodzaju zajęć (praktyki zawodowe, 

staż). Równocześnie wskazane są limity godzin kontaktowych, co określa pośrednio liczbę 

punktów ECTS i zajęć do wyboru. Standardowe efekty kształcenia opisują też sylwetkę 

absolwenta i wymagania dodatkowe. 

Projektowanie programu kształcenia oparte jest na określonych przez Uczelnię zasadach 

(Uchwała 115/2017 Senatu UM w Łodzi w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do opracowania programów kształcenia dla studiów 

wyższych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających). Wprowadzenie 

obowiązującego programu kształcenia na kierunku farmacja odbyło się, po zatwierdzeniu 

projektu przez wszystkie grupy interesariuszy (studentów, nauczycieli akademickich, rady 

programowo-dydaktyczne, RW i przedstawicieli pracodawców). Projekt ostatecznie 

zatwierdzany jest przez Senat UM w Łodzi – Uchwała 63/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.  

Wszystkie zmiany wprowadzane w zatwierdzonych programach kształcenia dążą do 

uaktualnienia treści programowych, zmiany organizacji nauczania (np. poszerzenia zakresu 

zajęć praktycznych), zmiany oferty zajęć do wyboru. Zawsze wynikają one z wniosków i 

potrzeb zgłaszanych przez wszystkie grupy zainteresowanych, reprezentowane w 

odpowiednich radach programowych, lub napływające z zewnątrz w postaci gromadzonych 

opinii. Opinie takie gromadzone są przez Akademickie Biuro Karier i WZZJK w postaci badań 

ankietowych (badanie losów absolwentów, ankiety stażowe dla opiekunów i stażystów, ankiety 

dla pracowników, doktorantów i studentów dostępne na stronie internetowej  Uczelni 

http://farmacja.umed.pl/jakosci-ksztalcenia i http://umed.pl/jakość-ksztalcenia). 

Wprowadzanie i termin realizacji zmian oparte są na zasadach zgodnych ze Statutem UM w 

Łodzi, Regulaminem studiów UM w Łodzi oraz szczegółowym zapisem działań opisanym w 

załączniku 3.3 – procedury wewnętrzne WF).  

Skuteczność zapewnienia jakości kształcenia w tym zakresie badane są w każdym roku przez 

WZZJK i podawana do publicznej wiadomości zainteresowanych, na stronie internetowej w 

sprawozdaniu rocznym http://farmacja.umed.pl/jakosci-ksztalcenia (załącznik 3.4). 

Przedstawiciele Zespołu są pełnoprawnymi członkami rad programowych dla wszystkich 

kierunków kształcenia, co znacznie ułatwia obserwację i ocenę tego obszaru. W okresie 

ostatnich lat nie stwierdzono odstępstw od obowiązujących przepisów we wprowadzaniu zmian 

http://farmacja.umed.pl/misja-i-strategia-rozwoju
http://farmacja.umed.pl/misja-i-strategia-rozwoju
http://farmacja.umed.pl/jakosci-ksztalcenia
http://umed.pl/jakość-ksztalcenia
http://farmacja.umed.pl/jakosci-ksztalcenia


 22 

(w latach 2012 i 2017). Nie stwierdzono też braków ani odstępstw w realizacji standardowych 

efektów kształcenia (Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 sierpnia 2016 r. z dnia 11 sierpnia 

2016 r. (Dz.U. poz. 1434 poz. 1332).  

 

2. Sposoby i zakresu bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu 

kształcenia na kierunku farmacja. 

 

Wśród sposobów bieżącego monitorowania i przeglądu programu kształcenia na kierunku 

farmacja odbywają się corocznie przeglądy i kontrola siatek zajęć z planem studiów. Służy to 

ocenie równomiernego obciążenia studentów godzinami zajęć w kontakcie z nauczycielem, na 

kolejnych latach studiów. Analizowany jest stopień realizacji efektów standardowych oraz 

porównanie (jeśli dostępne) z innymi uczelniami w kraju. W tym zakresie analizowane są 

również: koncepcja kształcenia, sylwetka absolwenta oraz zgodność zasad z wytycznymi PRK. 

Badane jest również odpowiednie naliczenie punktacji ECTS z rozkładem na lata i semestry 

(sylabusy przedmiotowe). Kontrola realizacji praktyk wakacyjnych i stażu zawodowego. 

Zespół bada też treści programowe przedmiotów nauczania pod kątem ewentualnych 

powtórzeń. W przypadku ujawnienia, uzgadnia się potrzebę takiego nauczania. Zwykle 

przyczyną jest odmienne podejście do takich treści. Nie jest to widoczne w dokumentacji. 

Tematyka i sposób realizacji prac dyplomowych jest ściśle związany z programem kształcenia 

na danym kierunku. WZZJK bada ten obszar w każdym roku akademickim. Na kierunku 

farmacja realizacja prac magisterskich związana jest z przedmiotem „ćwiczenia specjalistyczne 

i metodologia badań naukowych”. Wzorcowe efekty kształcenia opisują oczekiwane skutki 

prowadzenia przedmiotu, który zaliczany jest poprzez ocenę pracy magisterskiej. Ocena pracy 

magisterskiej wyrażona jest punktowanymi, pisemnymi recenzjami promotora i recenzenta 

pracy, które są ściśle powiązane z efektami kształcenia. Tematy prac magisterskich 

zatwierdzane są przez RW (załącznik 3.5 - Uchwała RW, załącznik 3.3 – procedury). Podstawę 

ich akceptacji stanowi ścisłe powiązanie z programem kształcenia. Potwierdzenie jakości tej 

tematyki stanowią przykłady publikacji naukowych z udziałem magistrantów. 

Wszystkie obszary monitorowania bieżącego i okresowej obserwacji programu kształcenia 

zostały umieszczone w skróconej formie raportów rocznych z prac statutowych WZZJK. 

Uczelniany Zespół zaproponował tę formę dodatkową, która zapewnia wypełnienie wszystkich 

zadań (wskazano każdy element badania) oraz łatwy dostęp do najważniejszych informacji i 

wniosków. Szczegółowe dane znajdują się w pełnej wersji opisowej, których wymiar sięga 

kilkunastu do kilkudziesięciu stron tekstu. Wyniki wszystkich badań są jawne (załącznik 3.4 i 

na stronie http://farmacja.umed.pl/jakosci-ksztalcenia).  

 

3. Sposób oceny osiągnięcia efektów kształcenia przez studentów kierunku farmacja, jego 

zakończenia oraz przydatności efektów kształcenia na rynku pracy lub w dalszym 

kształceniu, jak też wykorzystania wyników tej oceny w doskonaleniu programu kształcenia. 

 

Monitorowanie efektów kształcenia przewidziane jest harmonogramem prac WZZJK – raz na 

5 lat. Na WF UM w Łodzi liczne elementy tej oceny realizowane są z większą częstotliwością, 

nawet corocznie. Zespół opracował szczegółową procedurę postępowania wewnętrznego 

(załącznik 3.3 – pkt 12 procedury). Procedura jest bardzo obszerna i jej opis pozostaje dostępny 

tylko w załączniku.  

Monitorowanie efektów kształcenia, w postaci anonimowej ankiety dla absolwentów, realizuje 

Akademickie Biuro Karier. WZZJK otrzymuje raport z badania losów absolwentów Wydziału 

Farmaceutycznego UM w Łodzi przeprowadzonego w roku 2014/2015 (dokument wewnętrzny 

UM). Poprzednio dostępny był raport z roku 2011/2012. Badaniu podlegali absolwenci 

http://farmacja.umed.pl/jakosci-ksztalcenia
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wszystkich kierunków kształcenia WF. Z przedstawionego raportu wynikają wnioski 

dotyczące: 

- ogólnej oceny warunków studiowania: motywy podjęcia studiów w UM, ocena obsługi 

administracyjnej, zakwaterowania, wyposażenia sal, jakość kształcenia, realizacja programu 

nauczania i przygotowanie kadry dydaktycznej, ocena zmiany poziomu kwalifikacji i 

kompetencji pod wpływem kształcenia, ponowny wybór Uczelni i kierunku studiów; 

- kariery zawodowej i dalszego kształcenia po ukończeniu studiów: rodzaj pracy poszukiwanej 

po zakończeniu studiów, kanały poszukiwania pracy, kompetencje i kwalifikacje pomocnicze 

w znalezieniu pracy, kompetencje i kwalifikacje wykorzystywane w miejscu pracy, elementy 

determinujące podjęcie pracy, poziom zadowolenia z sytuacji w pracy. 

Badani absolwenci wypowiadają się również, wskazując powstałe braki w zakresie wiedzy, 

kompetencji i umiejętności społecznych, które powinni nabyć na studiach. Wymieniane są 

również komentarze pozytywne. Wyniki tego badania są szczególnie ważne dla proponowania 

konkretnych zmian w programie kształcenia i organizacji zajęć. Uzyskujemy też informacje o 

zatrudnieniu absolwentów. Jest to informacja o spełnieniu wymagań rynku pracy. 

Zdecydowanym mankamentem skuteczności tej ewaluacji jest bardzo mała grupa 

ankietowanych. Nawet jeśli kilkudziesięciu absolwentów wyraża zgodę na udział w badaniu, 

ostatecznie na wysłaną ankietę odpowiada kilkanaście osób lub mniej.  

Elementem kontroli osiągania efektów kształcenia, w zakresie każdego przedmiotu nauczania, 

jest forma przewodnika dydaktycznego obowiązująca w Uczelni. Zawiera on wyszczególnione 

efekty z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które powinien wprowadzać 

przedmiot. Student kontroluje bieżący zakres zdobywanych kompetencji. Dodatkowo, WZZJK 

zaproponowało wewnętrzną ankietę zakładową. Student informuje w niej, czy w trakcie zajęć 

z przedmiotu odnalazł treści prowadzące do uzyskania tego efektu. Ta ankieta (wzór za stronie 

http://farmacja.umed.pl/jakosci-ksztalcenia ) daje możliwość szybkiej i skutecznej interwencji 

naprawczej w obrębie zespołu prowadzącego przedmiot, bez konieczności uruchamiania 

innych procedur. Efekty kształcenia w zakresie przygotowania absolwenta kierunku farmacja 

do pracy w zawodzie kontrolowane są również na podstawie badania ankietowania studentów-

stażystów i ich opiekunów stażowych. Wyniki tego badania omawiane są na posiedzeniu RW 

i zawarte w raporcie rocznym WZZJK. Ankieta obejmie (corocznie) uczestników praktyk 

zawodowych i ich opiekunów. Planowane jest poszerzenie akcji ankietowania o dalsze miejsca 

pracy absolwentów. 

 

Możliwość zdobycia efektów kształcenia jest również badana poprzez prowadzone hospitacje 

zajęć dydaktycznych, których liczba została znacznie zwiększona w ostatnich latach. 

Hospitacje organizuje WZZJK, zapraszając do udziału wszystkich samodzielnych 

pracowników Wydziału (załącznik 3.3 – procedury). Sprawozdanie z przebiegu oceny jest 

przesyłane do UZZJK, po zakończeniu zajęć ze studentami w danym roku. Ocena przebiegu 

zajęć jest uwzględniona w okresowym przeglądzie kadrowym nauczyciela. 

 

4. Zakres, formy udziału i wpływ interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, 

i interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu kształcenia na kierunku 

farmacja. 

 

W zakresie potrzeb rynku pracy, wszystkie trzy rady programowe dla kierunków kształcenia 

uwzględniły w swoim składzie ewentualnych pracodawców dla przyszłych absolwentów 

(załączniki 3.5). Ich udział w pracach nad doskonaleniem programu nauczania może przyczynić 

się do lepszego spełnienia oczekiwań rynku pracy. Przystosowanie programu do oczekiwań 

pracodawców może doprowadzić w rezultacie do modyfikacji opisu sylwetki absolwenta. Z 

inicjatywy Wydziału powstała akcja współpracy z regionem łódzkim. Odbywają się również 

http://farmacja.umed.pl/jakosci-ksztalcenia
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spotkania przedstawicieli pracodawców i przedstawicieli Wydziału ze studentami, w celu 

opracowania strategii wspólnego działania projakościowego.  

WZZJK prowadził również bezpośrednią ocenę ankietową stopnia przygotowania 

absolwentów kierunku farmacja do pracy w aptece. Ankieta obejmuje (corocznie) stażystów i 

ich opiekunów. Planowane jest poszerzenie akcji ankietowania o dalsze miejsca pracy 

absolwentów. 

Bardzo istotny problem stanowią przedmioty do wyboru. Raporty studentów (np. Młodej 

Farmacji) przesyłane do WZZJK, najczęściej zawierają postulat możliwości udziału w tych 

zajęciach, w grupach mniejszych niż seminaryjne (25-30 osób) i realizacji zajęć w formie 

ćwiczeń praktycznych. Napotykamy tu jednak trudności organizacyjne, spowodowane bardzo 

szeroką ofertą zajęć i różnorodnością tematów. Wydaje się, że jedynym skutecznym sposobem 

jest powrót do organizacji bloków tematycznych, o ściśle zdefiniowanym zakresie 

tematycznym.  

 

Procedura wspomagania procesu kształcenia opiera się na opinii i propozycjach działania 

w zakresie poprawy jakości kształcenia na kolejny rok akademicki składanych do UZZJK 

przez: 

a) Przewodniczącego Samorządu Studentów;  

b) Studenckie Towarzystwo Naukowe (wraz ze sprawozdaniem z działalności studenckich 

kół naukowych);  

c) Przewodniczących organizacji studenckich niezrzeszonych w STN, Młoda Farmacja.  

d) Biuro obsługi Studiów (przygotowuje raport oceny wyposażenia wspomagającego 

kształcenie);  

e) Prodziekanów ds. Dydaktyki (przygotowują wykaz obowiązujących podręczników 

skryptów i pomocy dydaktycznych);  

f) Dyrektora Biblioteki (przygotowuje raport oceny zasobów bibliotecznych 

wspomagających proces kształcenia) 

WSZJK działa w oparciu o opinię interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych i we 

współpracy z nimi. Wszystkie informacje związane z tym działaniem są publikowane na stronie 

Wydziału http://farmacja.umed.pl/kształcenie-jakości-kształcenia  

Studenci i doktoranci są członkami WZZJK, RW i komisji dydaktyczno-programowych. 

Ponadto, WZZJK i Władze Wydziału prowadzą, wspólny ze studentami, front pracy nad 

doskonaleniem jakości kształcenia i dopasowaniem programu kształcenia do wymagań 

pracodawców, w celu poprawy sytuacji absolwentów na rynku pracy. 

a) Studenci, we współpracy z WZZJK prowadzą badanie możliwości dydaktycznych na 

Wydziale Farmaceutycznym (inicjatywa członków Sekcji Studenckiej Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego – Młoda Farmacja) (załącznik 3.6). Badanie dotyczy 

nauczycieli akademickich.  

b) WZZJK pomaga studentom we wprowadzaniu ewentualnych zmian i upowszechnianiu 

wniosków studenckich na Wydziale. Wyniki i najciekawsze opinie przedstawiane są na 

informacyjnej stronie Wydziału Farmaceutycznego w zakładce Wewnętrzny System 

Zapewnienia Jakości pod adresem http://farmacja.umed.pl/. Studenci i doktoranci mają 

tu swoje własne miejsca.  

c) Przedstawiciele pracodawców i studentów zostali wprowadzeni do składu wszystkich 

funkcjonujących na Wydziale rad programowych. Jako ich pełnoprawni członkowie, 

przedstawiają opinie reprezentowanych grup i bezpośrednio wpływają na budowanie 

koncepcji kształcenia. 

d) Przedstawiciele pracodawców bezpośrednio uczestniczą w procesie nauczania 

(opiekunowie stażu zawodowego studentów farmacji, opiekunowie zawodowych 

http://farmacja.umed.pl/kształcenie-jakości-kształcenia
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praktyk wakacyjnych na wszystkich kierunkach studiów, wykładowcy niektórych 

przedmiotów – np. dla analityki medycznej).  

e) WZZJK uczestniczy w pracach rad programowych wszystkich kierunków kształcenia 

na Wydziale, w charakterze pełnoprawnych członków. 

f) Doktoranci uczestniczą w funkcjonowaniu WSZJK poprzez przedstawiciela w WZZJK. 

Organizują spotkania z innymi studentami Studium Doktoranckiego UM, którzy 

realizują pracę badawczą na Wydziale. Wnioski doktorantów są uwzględniane w 

sprawozdaniach WZZJK i prezentowane na informacyjnej stronie Wydziału 

Farmaceutycznego w zakładce Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości/Doktoranci 

pod adresem http://farmacja.umed.pl/. 

 

Wszystkie grupy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych uczestniczą w funkcjonowaniu 

WSZJK, poprzez opiniowanie jakości i warunków kształcenia, za pośrednictwem systemu 

ankietowania. W tym zakresie WSZJK podjął następujące działania:  

1. Wprowadzenie i zastosowanie narzędzi do badania efektów kształcenia w postaci:  

a) Anonimowych ankiet dla absolwentów (prowadzi Akademickie Biuro Karier, analizuje 

WZZJK) – bada losy absolwentów i ich opinię na temat kształcenia na wszystkich 

wydziałach i kierunkach kształcenia w UM w Łodzi, w tym na Wydziale 

Farmaceutycznym (wynikami dysponuje BOS);  

b) Anonimowych ankiet dla stażystów na kierunku farmacja i ich opiekunów (prowadzi i 

analizuje WZZJK) – bada przygotowanie stażysty do podjęcia pracy w zawodzie 

farmaceuty (http://farmacja.umed.pl/);  

c) Anonimowych ankiet dla pracodawców – opiekunów stażystów (prowadzi i analizuje 

WZZJK). Opracowany przez WZZJK kwestionariusz (http://farmacja.umed.pl/, 

dołączany jest do skierowań studentów na staż – bada skuteczność programu stażu i 

przygotowania studentów do jego realizacji. Założono komplementarność tych dwóch 

ocen.  

d) Anonimowych ankiet dla studentów (prowadzą i analizują zakłady odpowiedzialne za 

przedmiot) – bada znajomość efektów kształcenia przedmiotu i możliwość ich 

osiągnięcia w czasie zajęć (http://farmacja.umed.pl/). 

e) Wprowadzenia „Zasad przygotowania i obrony prac magisterskich na Wydziale 

Farmaceutycznym” (http://farmacja.umed.pl/.). 

2. Wprowadzenie i zastosowanie narzędzi do badania jakości kształcenia w postaci 

anonimowej oceny: 

a) WZZJK zasięga opinii stażystów na kierunku farmacja UM w Łodzi corocznie – 

badanie warunków i jakości kształcenia w aptekach stażowych.  

Wyniki dotyczące oceny jakości kształcenia w aptekach stażowych kierowane są do 

Dziekana oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, uczestniczącego w 

organizowaniu stażu i do Okręgowej Izby Aptekarskiej, wydającej prawo wykonywania 

zawodu farmaceuty.  

b) Studenci biorą udział w ocenie nauczycieli akademickich po każdych odbytych 

zajęciach. Studenci uzyskują automatyczny dostęp do arkusza oceny po zalogowaniu 

się na stronie http://umed.lodz.pl/ (przez: Uczelnia XP/Wirtualna Uczelnia). 

Ankietowaniu podlegają również jednostki prowadzące zajęcia dydaktyczne. Wyniki 

prezentowane są publicznie, pod wymienionym wyżej adresem. Wyniki oceny 

nauczycieli są wykorzystywane w okresowej ocenie nauczycieli akademickich na 

Wydziale. Obowiązek prowadzenia tych badań ankietowych wprowadzono dla 

studentów i doktorantów Zarządzeniem nr 92/2012 z dnia 29 października 2012 r. 

Rektora UM ze zm. Prowadzenie oceny przez studentów jest bardzo ważne dla Uczelni, 

która przy udziale UZZJK prowadzi akcje zachęcające studentów do wypełniania 

http://farmacja.umed.pl/
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ankiet. Uczelnia organizuje też coroczny konkurs na najlepiej ocenianych nauczycieli 

akademickich. 

c) Nauczyciele akademiccy uczestniczą w ocenie grup zajęciowych, poprzez ankietę, do 

pobrania ze strony http://umed.lodz.pl/ 

3. Wprowadzenie i zastosowanie narzędzi do badania warunków kształcenia w postaci 

anonimowej oceny: 

Wszystkie grupy interesariuszy wewnętrznych Wydziału – pracownicy, studenci i doktoranci 

– uczestniczą w ocenie infrastruktury oraz warunków pracy i studiowania w jednostce 

(prowadzi i analizuje WZZJK). Badanie ma charakter dobrowolny i odbywa się przy pomocy 

arkusza oceny warunków kształcenia, wyłożonych w dostępnym na Wydziale miejscu lub do 

pobrania ze strony http://farmacja.umed.pl . Wypełnione arkusze umieszczane są w pojemniku 

wrzutowym, służącym zbieraniu wniosków i opinii przez WZZJK. 

 

5. Sposób wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i sformułowanych 

zaleceń w doskonaleniu programu kształcenia na kierunku farmacja. 

 

WZZJK WF prowadzi planowe działanie w dążeniu do doskonalenia jakości kształcenia. Wiele 

z nich opartych jest na wynikach zewnętrznej oceny jakości kształcenia z założeniem 

doskonalenia programu. Wszystkie elementy są opisane szczegółowo w załączniku 3.3 – 

procedury pkt 13). 

W planach doskonalenia kształcenia na Wydziale jest umocnienie unikalnej jakości 

prowadzonych prac naukowych z udziałem studentów na kierunku ogólnoakademickim – Koła 

naukowe, publikacje z udziałem studentów. Wspieranie realizacji eksperymentalnych prac 

magisterskich. Dofinansowanie przez Dziekana prowadzonych badań eksperymentalnych w 

pracach magisterskich. Pragniemy, aby Absolwenci Wydziału byli poszukiwanymi i cenionymi 

na rynku pracy profesjonalistami o wysokich kwalifikacjach w obszarze nowoczesnej farmacji. 

Poszerzenie oferty edukacyjnej, w zakresie kształcenia ponadstandardowego. Przygotowanie 

studentów do wyboru kierunku rozwoju zawodowego przez wprowadzenie przedmiotów 

fakultatywnych o tematyce specjalistycznej. Zwiększenie zainteresowania studentów 

zróżnicowanym wyborem stanowisk pracy dla absolwentów kierunku farmacja (ta akcja może 

być rozszerzona na kierunek analityka medyczna). Celem jest powrót absolwentów kierunku 

farmacja na stanowiska pracy, zgodne z kierunkiem ich wykształcenia, zajmowane często przez 

absolwentów innych kierunków. Działanie – organizowanie spotkań studentów z 

przedstawicielami różnych specjalizacji z zakresu dyscypliny kierunku kształcenia.  

 

3.2. Publiczny dostęp do informacji 

 

1. Zakresu, aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup odbiorców, w tym 

przyszłych i obecnych studentów, udostępnianej publicznie informacji o warunkach 

rekrutacji, programie kształcenia i jego realizacji. 

 

W ostatnich latach znacznie poszerzył się zakres publicznego dostępu do informacji. Pełny 

zakres elementów Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, funkcjonującego w Uczelni i na 

Wydziale, jak również narzędzi i wyników działania tych systemów, jest jawny, aktualny i 

łatwo dostępny na bogatych w informacje stronach http://umed.lodz.pl/oraz 

http://farmacja.umed.pl w zakładkach Jakość Kształcenia. Dostęp ten nie jest ograniczony 

względem rodzaju interesariuszy a dane są stale uzupełniane. Znajdują się tu wszystkie 

informacje o rekrutacji na każdy poziom i kierunek studiów, dostępne są programy kształcenia, 
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plany studiów, plany zajęć i przewodniki dydaktyczne. Uczelnia XP, dziekanat XP i strona 

wydziałowa oferują też bardzo szeroką ofertę materiałów dydaktycznych. Wydział 

Farmaceutyczny upowszechnia też dostęp do regulaminów i procedur wewnętrznych, druków 

ankiet i miejsca zamieszczania komentarzy.  

Ponadto istnieje dostęp do: 

a) szerokiej informacji dla studentów na stronie UM w Łodzi – zakładka 

http://farmacja.umed.pl/regulaminy-farmacja wśród nich: Zasady wyboru prac 

magisterskich, Regulamin prac magisterskich, Regulamin praktyk, Regulamin praktyki 

zawodowej.  

b) W zakładce Informacje dla studentów http://farmacja.umed.pl dostępne są komunikaty 

ułatwiające rekrutację na staże wakacyjne, zapisy na zajęcia fakultatywne, nabór do 

programu stażowego Employ-Farm dla wszystkich kierunków kształcenia na Wydziale, 

kształcenie podyplomowe. 

c) Wprowadzenie oceny obowiązujących efektów kształcenia magistrantów do karty 

„Oceny pracy dyplomowej” promotora i recenzenta (Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 7 

września 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ogólnych zasad 

przygotowywania i oceny prac dyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

oraz wytycznych dla rad wydziałów, dotyczących ustalenia szczegółowych zasad 

przygotowywania i oceny prac dyplomowych). 

d) Studenci „Młodej Farmacji” prowadzą, wraz z WZZJK, ankietę wśród nauczycieli 

akademickich na temat możliwości poprawy warunków studiowania. Ankieta do 

pobrania i wyniki na stronie http://farmacja.umed.pl/jakość-kształcenia . 

e) Nauczyciele akademiccy mogą oceniać studentów w grupach ćwiczeniowych w 

ankiecie do pobrania ze strony głównej http://umed.pl/ksztalcenie/jakosci-ksztalcenia/  

f) Anonimowe ankiety dla stażystów na kierunku farmacja i ich opiekunów (prowadzi i 

analizuje WZZJK) – bada przygotowanie stażysty do podjęcia pracy w zawodzie 

farmaceuty http://farmacja.umed.pl ;  

g) Anonimowe ankiety dla pracodawców – opiekunów stażystów (prowadzi i analizuje 

WZZJK). Opracowany przez WZZJK kwestionariusz http://farmacja.umed.pl, 

dołączany jest też do skierowań studentów na staż – bada skuteczność programu stażu 

i przygotowania studentów do jego realizacji. Założono komplementarność tych dwóch 

ocen.  

Anonimowa ankieta dla studentów (prowadzą i analizują zakłady odpowiedzialne za 

przedmiot) – bada znajomość efektów kształcenia przedmiotu i możliwość ich osiągnięcia w 

czasie zajęć http://farmacja.umed.pl 

 

 

4. Kadra prowadząca proces kształcenia 

4.1. Liczba, dorobek naukowy/artystyczny oraz kompetencje dydaktyczne kadry 

 

Obecnie Wydział Farmaceutyczny  zatrudnia 217  osób( stan na 10.09.2018r.) 

Z tytułem profesora – 17 

Ze stopniem doktora hab. – 18 

Ze stopniem doktora – 76 

Z tytułem magistra – 14 

Pozostali pracownicy Wydziału Farmaceutycznego ( obsługa nauki i dydaktyki, naukowo-

techniczni, administracja, obsługa) – 92 

http://farmacja.umed.pl/regulaminy-farmacja
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Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów dotyczy to zarówno przedmiotów 

podstawowych i tych związanych bezpośrednio z zawodem farmaceuty. Dla przykładu zajęcia 

z Chemii Organicznej prowadzone są przez prof. n farm. D. Piotrowską której podstawowe 

wykształcenie jest chemiczne ale już dorobek naukowy posiada w zakresie specjalności nauk 

farmaceutycznych i tytuł profesora z tego zakresu. Dr hab. n farm J Owczarek jako farmaceuta 

jest dydaktykiem i naukowcem a zawodowo czynnie pracuje jako lekarz ze specjalnością 

kardiologia i choroby wewnętrzne (zajmuje się kształceniem studentów z zakresu Opieki 

Farmaceutycznej). Natomiast Prof. na farm D. Orszulak –Michalak jako wybitny specjalista z 

farmacji szpitalnej posiada specjalizacje w tym zakresie. Jako kierunek farmacja Wydział 

zatrudnia również wybitnego naukowca z zakresu farmacji aptecznej prof. n farm. A Stańczaka, 

który został powołany przez Wojewodę Łódzkiego na konsultanta wojewódzkiego z zakresu 

farmacji aptecznej a dr B Skibska jest Sędzią Sądu Zawodowego dla farmaceutów w Łódzkiej 

Okręgowej Izbie Aptekarskiej. Ponadto liczni pracownicy wydziału mają specjalizacje z 

zakresu farmacji aptecznej, czy farmacji szpitalnej. Należy zwrócić uwagę iż większość 

pracowników naukowo-dydaktycznych  i dydaktycznych prowadzących zajęcia od III roku 

studiów (występują tam głównie przedmioty zawodowe) są farmaceutami z czynnym prawem 

wykonywania zawodu.  

 

Jednym z ciekawszych rozwiązań dydaktycznych wydziału są zajęcia z języka obcego 

ponieważ klasyczne zajęcia są uzupełniane przez zajęcia w formie e-learningu. Zajęcia 

prowadzone w ramach e-learningu oparte są na 10 modułach tematycznych, z których każdy 

stanowi rozszerzenie treści realizowanych na zajęciach kontaktowych. W modułach znajdują 

się zagadnienia z zakresu chemii organicznej, chemii nieorganicznej, botaniki, anatomii 

człowieka, typów i klas leków, badań klinicznych, zasad bezpieczeństwa w pracy 

laboratoryjnej. Platforma e-learningowa dodatkowo zawiera nagrania audio-wizualne oraz 

zestawy ćwiczeń leksykalnych. Studenci drugiego roku realizują materiał z platformy e-

learningowej w trybie indywidualnym (każdy student w swoim tempie) przez okres 6 miesięcy. 

Studenci mają nieograniczoną liczbę podejść do każdego ćwiczenia. Celem nie jest szybkie i 

machinalne wykonanie zadań, lecz wnikliwa analiza materiału, korekta własnych błędów, 

utrwalanie prawidłowych rozwiązań oraz samodzielne pogłębianie wiedzy w języku angielskim 

w danej dziedzinie - bez, co bardzo ważne, presji czasu (nacisk na autonomię i 

odpowiedzialność studenta w procesie samokształcenia).Studenci muszą wykonać 

przynajmniej 60% materiału z platformy. Jest to warunkiem dopuszczenia ich do egzaminu 

pisemnego kończącego lektorat języka angielskiego. Dodatkowo, treści z platformy są zawarte 

w ok.45% na egzaminie pisemnym. Dyktowane jest to bardzo wysokim poziomem egzaminu – 

C1 (według skali kształcenia językowego Rady Europy). Są to wyższe wymagania niż na 

pozostałych wydziałach farmaceutycznych w Polsce. Pozostałe 55% egzaminu to 

odzwierciedlenie kompetencji nabytych w trakcie zajęć kontaktowych oraz pracy 

indywidualnej (-prace domowe). Termin zamknięcia platformy ma miejsce na 3 dni przed 

egzaminem pisemnym. 

 

W ramach pracy dydaktycznej pracownicy wydziału wykazali się dużą aktywnością miedzy 

innymi poprzez: 

1. Zorganizowanie cyklicznej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Studentów Wydziału 

Farmaceutycznego odbywającej się corocznie (obecnie odbyły się dwie edycje 2017 i 

2018 rok) 

2. Projekt NCBiR „Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów 

kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale 

Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.” POWR.03.01.00-00-S060/17 



 29 

1 993 920,54 zł. 

3. Projekt FARM@BIO, celem głównym jest podniesienie kompetencji studentów 

Wydziałów: Farmaceutycznego kierunków FARMACJA, ANLITYKA MEDYCZNA, 

KOSMETOLOGIA oraz Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 

kierunku BIOTECHNOLOGIA poprzez stworzenie zintegrowanych systemów rozwoju 

kompetencji na Uniwersytecie Medycznym 

4. Udział w projekcie Umedu „Kumpel” - Licealiści przez rok pracują w prawdziwych 

zespołach naukowych i mogą zobaczyć jak wygląda praca naukowca. Praca z mentorem 

z Wydziału przy współpracy studentów. 

5. Modyfikacja projektu „Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia z zakresu 

medycyny i farmacji metodą e-learning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi" 

uzyskał finansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IV 

„Szkolnictwo wyższe i nauka", działanie 4.1. 

 

4.2 Obsada zajęć dydaktycznych 

Na Wydziale Farmaceutycznym dla kierunku Farmacja kierownicy przedmiotów dobierają tak 

obsadę personalną aby poszczególne zajęcia prowadzili specjaliści z danej dziedziny mający 

wieloletnie doświadczenie lub prowadzili badania naukowe z obszaru prowadzonych zajęć ze 

studentami.(załącznik 4.1 - Obsada zajęć dydaktycznych na kierunku Farmacja). Z uwagi na 

standardy kształcenia dla kierunku farmacja – rozporządzenie z dnia 09.05.2012 r. (Dz.U. z 

2012r. poz. 631) zwłaszcza przedmioty związane bezpośrednio z farmacją jak i opiekunowie 

poszczególnych roczników czy praktyk/staży są absolwentami farmacji. Dokładną 

charakterystykę kadry naukowo dydaktycznej i dydaktycznej stanowi załącznik 4.2. Ponadto 

część pracowników dodatkowo posiada specjalizacje: 

 
 
Wykaz pracowników Wydziału Farmaceutycznego posiadających specjalizacje 
 
Zakład Chemii Analitycznej 
1.dr Cecylia Mielczarek – I stopnia z farmacji aptecznej  
Zakład Biofarmacji 
1.prof. dr hab. n farm Daria Orszulak Michalak– farmacja szpitalna 
2.dr n farm Urszula Kurczewska – farmacja apteczna 
Zakład Chemii Farmaceutycznej Analizy Leków i Radiofarmacji 
1.prof. dr hab. n farm Paweł B. Szymański– farmacja apteczna 
2.dr n farm Magdalena Markowicz-Piasecka – farmacja apteczna 
Zakład Toksykologii 
1. mgr Joanna Stragierowicz – laboratoryjna toksykologia medyczna  
2. dr Marzenna Nasiadek – I stopnia z farmacji aptecznej  
Zakład Chemii Fizycznej 
1. dr Mirosława Świątek - I stopnia z farmacji aptecznej  
Zakład Farmakologii 
1. dr Wanda Pakulska-Marchewka z farmacji aptecznej  
Zakład Farmakogenetyki 
1. dr hab. n farm lek med. Jacek Owczarek – kardiologia, choroby wewnętrzne  
2. dr Małgorzata Barańska – I stopnia z analityki medycznej  
Katedra Farmacji Stosowanej 
1. dr Małgorzata Godlewska - I stopnia z farmacji aptecznej  
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2. dr Aneta Berner-Strzelczyk - I stopnia z farmacji aptecznej  
3. Dr Wojciech Linka – farmacja apteczna  
4. dr Michał Kołodziejczyk  - farmacja apteczna  
5. dr Beata Skibska – farmacja apteczna 
6. dr Zbigniew Marczyński– farmacja apteczna 
Zakład Farmacji Szpitalnej 
1. dr Beata Welk-Piela – farmacja apteczna , farmacja szpitalna  
2. prof. dr hab. Andrzej Stańczak – farmacja apteczna  
Zakład Farmakognozji 
1. dr Izabela Rychlińska - I stopnia z farmacji aptecznej  
2. mgr Anna Marchelak – farmacja apteczna  
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej 
1. prof. dr hab. Ewa Balcerczak – laboratoryjna diagnostyka medyczna, I stopnia z analityki klinicznej  
2. dr hab. Aleksandra Sałagacka-Kubiak  - laboratoryjna genetyka medyczna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Rozwój i doskonalenie kadry 

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi przejrzystą politykę kadrową, zarówno 

w odniesieniu do nauczycieli akademickich, jak i pracowników zatrudnionych w jednostkach 

wsparcia, tj. administracji i obsłudze nauki. Uczelnia dysponuje nową platformą informacyjną 

http://kariera.umed.pl/index.php/kariera/, na której znajdują się aktualne oferty pracy 

i konkursy. Jest ona także cennym źródłem informacji o sposobie i etapach rekrutacji, jak 

również o samej Uczelni i warunkach pracy. Zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym (Dz. 

U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego 

stanowiska nauczycieli akademickich w Uczelni obsadzane są w drodze konkursu, który 

podawany jest do publicznej wiadomości z Biuletynie Informacji Publicznej. 

Polityka kadrowa wydziału ma na celu pozyskać wybitnych specjalistów z danej dziedziny ze 

szczególnym uwzględnieniem absolwentów kierunku farmacja. W Uniwersytecie Medycznym 

istnieją dwie ścieżki kariery dydaktycznej: naukowo-dydaktyczna (asystenci, adiunkci, 

profesorowie) oraz dydaktyczna (wykładowcy, starsi wykładowcy). Prowadzona w Uczelni 

polityka kadrowa dotycząca różnych obciążeń dydaktycznych tych dwóch grup nauczycieli, 

pozwala osobom realizującym „ścieżkę naukowo-dydaktyczną”, dzięki mniejszemu 

wymiarowi zajęć, realizować własne rojekty badawcze. Łączenie działalności dydaktycznej z 

badawczą, nie tylko owocuje awansami naukowymi kadry ale także korzystnie wpływa na 

proces kształcenia, w tym na projektowanie programów nauczania. 

W ramach polityki kadrowej planuje się także wzrost liczby studentów studiów doktoranckich. 

W tym celu w roku akademickim 2017/2018 po raz pierwszy dla kierunku Farmacja 

uruchomiono podwójną rekrutację tzn. „wiosenną” dla której egzaminy odbywają się dla 

wszystkich kierunków w czerwcu oraz letnią gdzie kandydaci składali dokumenty do końca 

lipca z egzaminami w ostatnim tygodniu sierpnia. Obecnie mogą oni studiować na studiach 

stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jest 

weryfikowany co 4 lata lub na wniosek kierownika zakładu. Oceny dokonuje powołana w tym 

http://kariera.umed.pl/index.php/kariera/
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celu komisja wydziałowa. W trakcie oceny nauczyciela akademickiego brane są również oceny 

studentów które są zbierane poprzez internetowy system z zachowaniem anonimowości. 

Oceniając nauczyciela akademickiego zadaniem komisji jest również wspieranie pracownika, 

wysłuchanie jego potrzeb i jego motywowanie do dalszej pracy naukowej i dydaktycznej.  

Zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni jak i dydaktyczni w wyniku wytężonej pracy mogą 

starać się o kolejne stopnie naukowe jak również stanowiska pracy w obrębie Uniwersytetu 

Medycznego. Polityka dotycząca awansów jest jasna i klarowna i jest przedstawiona w Statucie 

Uniwersytetu Medycznego oraz w uchwale Senatu nr 49/2017 w sprawie warunków ubiegania 

się o nadanie stopni naukowych lub tytułu naukowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

W ostatnich latach awanse naukowe przedstawiają się następująco: 

Profesury:  

Rok 2018 – 2, Rok 2017 – 1, Rok 2016 - 0 

Habilitacje: 

Rok 2018 – 0, Rok 2017 – 3, Rok 2016 – 2 

Doktoraty: 

Rok 2018 – 5, Rok 2017 – 7, Rok 2016 – 5 

 

 

 

Dodatkowe informacje, które jednostka uznaje za ważne dla oceny tego kryterium: 

 

W celu doskonalenia kadry dydaktycznej Prodziekan ds. Dydaktyki prof. dr hab. Paweł 

Szymański przygotował projekt (którego też jest koordynatorem) do Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju pt “ Ready to Teach! Innowacyjny Program Rozwoju Kadry Dydaktycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.” POWR.03.04.00-00-D039/16. Projekt uzyskał 

dofinansowanie na kwotę 887 592,00 PLN i okres realizacji wynosi od: 2017-09-01 do: 2019-

06-30. Szkolenie z zakresu  obejmie ponad 70% pracowników dydaktycznych Wydziału 

Farmaceutycznego i dotyczy podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej. Szczegółami 

odnośnie poszczególnych kursów i szkoleń oraz działaniami organizacyjnymi z ramienia 

wydziału zajmuje się dr hab. n farm Izabela Grzegorczyk-Karolak. Kadra dydaktyczna 

Wydziału ma dodatkowe możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestnicząc w 

specjalizacji z farmacji aptecznej (dla farmaceutów), lub w studiach podyplomowych Farmacja 

Medyczna lub Radiofarmacja (jedyne takie studia w Polsce). 

 

 

 

5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia 

 

Wydział farmaceutyczny w strukturze związanej z dydaktyka posiada Komisję dydaktyczno-

programową, której zadaniem jest kontrolować przebieg dydaktyczny kierunku i modyfikować 

program nauczania w oparciu o standardy nauczania dla kierunku farmacja. W swojej 

strukturze poza pracownikami Wydziału i studentami czynny udział w obradach biorą 

interesariusze zewnętrzni: 

 

1. mgr Hanna Wahl  

Dyrektor ds. Rozwoju -Aflofarm (przemysł) 

2. mgr Wiktor Napióra   

Prezes Hurtap S.A. (hurtownia farmaceutyczna) 
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3. mgr Paweł Stelmach 

Prezes Łódzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 

4. mgr Marianna Stefańczyk 

przedstawiciel aptek otwartych 

5. mgr Sylwia Caban 

przedstawiciel aptek szpitalnych 

 

 

W trakcie posiedzeń komisji interesariusze zewnętrzni służą pomocą w kształtowaniu celów i 

kierunku zmian w procesie kształcenia dla kierunku Farmacji. 

 

 

 

Dodatkowo liczni pracownicy wydziału współpracują z firmami farmaceutycznymi między 

innymi poprzez przygotowywanie wspólnych prac naukowych ze studentami czego efektem są 

prace magisterskie ( prace magisterskie wykonane w latach: 2017/2018;  2016/2017; 

2015/2016) 

 

 
Lp.  Zakład  Tytuł Promotor Magistrant 

1. Zakład Technologii Postaci 

Leku 

 

Trwałość układów 

micelarnych 

stabilizowanych 

oksyetylenowanymi 

pochodnymi oleju 

lnianego 

dr n. farm. 

Michał 

Kołodziejczyk 

Zuzanna Górecka 

Ocena potencjalnych 

właściwości 

aplikacyjnych 

polioksyetylenowych 

estrów etylowych kwasu 

oleju lnianego w 

technologii preparatów 

półstałych 

dr n. farm. 

Michał 

Kołodziejczyk 

Daria 

Krzeszewska 

Estry etylowe oleju 

lnianego w technologii 

farmaceutycznej 

dr n. farm. 

Michał 

Kołodziejczyk 

Aleksandra 

Kubicz 

Poszukiwanie 

parametrów 

różnicujących typy 

celulozy stosowane w 

technologii 

farmaceutycznej 

dr n. farm. 

Michał 

Kołodziejczyk 

Anna Miera 

Parametry reologiczne i 

teksturometryczne 

kosmetyku aplikowanego 

na skórę 

dr n. farm. 

Michał 

Kołodziejczyk 

Katarzyna 

Walkowiak 

Technologia stałych 

postaci leku z 

bezafibratem z udziałem 

niejonowego surfaktanta 

dr n. farm. 

Michał 

Kołodziejczyk 

Klaudia Kowalik 
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2. Zakład Farmacji Szpitalnej Zastosowanie witaminy 

C w medycynie i 

kosmetyce 

Prof. dr hab. n 

farm Andrzej 

Stańczak 

Martyna Wałcerz-

Bajorska 

Walidacja metody 

analitycznej produktu 

leczniczego 

Prof. dr hab. n 

farm Andrzej 

Stańczak 

Aleksandra 

Cerkowniak 

Wpływ warunków 

przechowywania 

na stabilność mas 

żelatynowych 

przeznaczonych do 

wytwarzania kapsułek 

miękkich. 

Prof. dr hab. n 

farm Andrzej 

Stańczak 

Iwona Klucha 

Walidacja metody 

badania uwalniania 

metoprololu 

Prof. dr hab. n 

farm Andrzej 

Stańczak 

Paulina Nowak 

Walidacja metody 

oznaczenia produktów 

rozkładu metoprololu 

Prof. dr hab. n 

farm Andrzej 

Stańczak 

Justyna 

Masłowska 

Analiza możliwości 

zarejestrowania produktu 

leczniczego z 

uwzględnieniem 

kategorii wniosku 

rejestracyjnego dla 

wybranej substancji 

aktywnej w odniesieniu 

do obowiązujących 

wymagań formalno-

prawnych oraz 

dostępnych danych 

literaturowych 

Prof. dr hab. n 

farm Andrzej 

Stańczak 

Tomasz 

Kordowski 

Analiza możliwości 

zmiany kategorii 

dostępności produktu 

leczniczego z Rp na OTC 

dla wybranej substancji 

aktywnej w odniesieniu 

do obowiązujących 

wymagań formalno-

prawnych oraz 

dostępnych danych 

literaturowych 

Prof. dr hab. n 

farm Andrzej 

Stańczak 

Wojciech Wahl 

Opracowanie i walidacja 

metody oznaczania 

pozostałości 

rozpuszczalników w 

pipamperonie. 

Prof. dr hab. n 

farm Andrzej 

Stańczak 

Karolina Pietrzak 

Opracowanie i walidacja 

metody oznaczania 

zawartości substancji 

aktywnej i substancji 

pokrewnych w kwasie 

Prof. dr hab. n 

farm Andrzej 

Stańczak 

Sylwia 

Korczyńska 
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ursodeoksycholowym 

(UDCA) 

Opracowanie metody 

analitycznej badania 

pozostałości wybranej 

grupy rozpuszczalników 

do zastosowania w 

różnych matrycach. 

Walidacja metody 

Prof. dr hab. n 

farm Andrzej 

Stańczak 

Jolanta 

Dziamarska 

Porównanie profili 

uwalniania substancji 

leczniczej dla produktu 

oryginalnego i produktu 

odtwórczego 

Prof. dr hab. n 

farm Andrzej 

Stańczak 

Anna Łącka 

3. Zakład Farmacji  Aptecznej:  

 

Wybrane substancje 

pomocnicze jako nośniki 

suchego ekstraktu z 

nasienia kasztanowca w 

stałej doustnej postaci 

leku( Aesculus 

hippocastanum L.) 

 

dr hab. n. 

farm. prof. 

nadzw. UM 

Kazimiera 

Henryka 

Bodek 

Patrycja Polak 

 

Wybrane substancje 

pomocnicze, jako nośniki 

suchego mianowanego 

ekstraktu  

z kwiatu lipy (Tilia 

cordata Mill. / Tilia 

platyphyllos Scop.) 

 

dr hab. n. 

farm. prof. 

nadzw. UM 

Kazimiera 

Henryka 

Bodek 

Agnieszka 

Skowron 

Formulacja stałych 

doustnych postaci leku z 

suchym mianowanym 

ekstraktem z zielonej 

herbaty[Camelia sinensis 

(L.) O. Kuntze, 

Theasinensis L.] 

 

dr hab. n. 

farm. prof. 

nadzw. UM 

Kazimiera 

Henryka 

Bodek 

Sylwia Klarzak 

 

 

Ponadto pracownicy wydziału rozwijają swój potencjał poprzez ścisłą pracę naukową ze 

środowiskiem zewnętrznym czego efektem są publikacje naukowe (rozwija to ogólno naukowy 

rozwój pracowników Wydziału i umożliwia wykorzystanie zdobytego doświadczenia w pracy 

ze studentami) np.: 

 

Sanofi- Aventis Rzeszów  

Grzegorz Dołęga, Zbigniew Marczyński, Marian M. Zgoda. 

Mechanistic models in the assessment of drotaverine hydrochloride solubility after 

tablet disintegration in the presence of selected excipients in pharmacopoeial acceptor 

fluid. Acta Pol Pharm  2017 : T. 74, nr 5, s. 1501-1512. 

 

Instytut Bipolimerów i Włókien Chemicznych  w Łodzi  

http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Do%B3%EAga+Grzegorz+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Marczy%F1ski+Zbigniew+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Zgoda+Marian+M+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=26&V_00=Acta+Pol+Pharm+
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- Marta Michalska, Katarzyna Kaplińska, Marek Mirowski, Andrzej Bodek, Kazimiera 

H. Bodek. Evaluation of the use of fibrin and microcrystalline chitosan membranes as 

carriers for transforming growth factor beta-1. J. Appl. Polym. Sci. 2013, 127, 3506 -

3513. 

- Maria Wiśniewska-Wrona, Beata Pałys, Kazimiera Henryka Bodek. “Study on the 

usability of polymer complexes in the form of films applied in bedsore treatments”. 

Fibres Textiles Eastern Eur. 2012, 20 (6B) 149-153. 

Phytopharm Klęka S.A. 

- Zbigniew Marczyński, Maria Elżbieta Fornal, Jerzy Jambor, Marian Mikołaj Zgoda. 

Formulation and profile of pharmaceutical availability from a model oral solid form of 

a drug of phytochemicals contained in dry Taraxacum officinale extract. 

Herba Pol. 2016 : T. 62, nr 4, s. 66-81.,    

- Zbigniew Marczyński, Sławomira Nowak, Jerzy Jambor, Marian Mikołaj Zgoda. 

Solubility and solubilizing capabilities of aqueous solutions of Extractum Taraxaci e 

radix cum herba aqu. siccum in light of elected values of general Hildebrand-

Scatchard-Fedors theory of solubility. Herba Pol. 2016 : T. 62, nr 4, 49-65. 

 

 

 

 

 

Rettenmaier Polska Sp.z o. o. JRS  

- Zbigniew Marczyński, Katarzyna Kowalczykiewicz, Kazimiera Henryka Bodek.  

Selected excipients and surfactans in oral solid dosage form with extract of Phaseoli 

vulgaris pericarpium (Phaseolus vulgaris L.) Herba Pol. 2015 T. 61, nr 4, s. 56-70. 

- Zbigniew Marczyński, Marian Mikołaj Zgoda, Kazimiera Henryka Bodek. 

Suchy ekstrakt z kłącza pluskwicy groniastej Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. w stałej 

doustnej postaci leku  Farm. Pol. 2012 : T. 68, nr 6, s. 375-381. 

 

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 

Kopernika w Łodzi. 

- Jowita Piotrowska, Andrzej Stańczak, Marta Szumilak. Farmakoterapia nudności i 

wymiotów indukowanych chemoterapią. Farm. Pol. 2017; 73(6): 368-377 

 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu 

-  Lachowicz M., Kołodziejczyk M., Lukosek M., Kosno J., Olszewska P., Szymański 

P.:New Biopolymer Nanoparticles Improve the Solubility of Lipophilic Megestrol 

Acetate. Molecules, 2016, 21(2) 

-  Michał Jakub Nachajski, Michał Krzysztof Kołodziejczyk, Marek Lukosek, Jacek  

 Kosno, Justyna Kołodziejska, Marian Mikołaj Zgoda, Acta Poloniae Pharmaceutica 

 Drug Research, Usefulness of Rosen’s postulate for studying the relationship between 

 the structure of cholic acid oxyethylation products and the process of solubilization of 

 lipophilic therapeutic agents (BCS Class II and IV) in aqueous solutions in equilibrium, 

 2014 : Vol. 71, no 4, s. 637-645, 

 -  Michał Krzysztof Kołodziejczyk, Michał Jakub Nachajski, Marek Lukosek, Marian  

  Mikołaj Zgoda,  Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research, Solubilizing properties  

 of new surface-active agents, products of catalytic oxyethylation of cholic acid, 2013 :  

 Vol. 70, no 6, s.1065-1077,  

 

http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Wi%B6niewska-Wrona+Maria+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Pa%B3ys+Beata+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Bodek+Kazimiera+Henryka+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Fibres+Textiles+Eastern+Eur+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Marczy%F1ski+Zbigniew+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Fornal+Maria+El%BFbieta+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Jambor+Jerzy+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Zgoda+Marian+Miko%B3aj+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=26&V_00=Herba+Pol+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Marczy%F1ski+Zbigniew+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Nowak+S%B3awomira+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Jambor+Jerzy+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Zgoda+Marian+Miko%B3aj+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=26&V_00=Herba+Pol+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Marczy%F1ski+Zbigniew+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Kowalczykiewicz+Katarzyna+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Bodek+Kazimiera+Henryka+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=26&V_00=Herba+Pol+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Marczy%F1ski+Zbigniew+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Zgoda+Marian+Miko%B3aj+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=02&V_00=Bodek+Kazimiera+Henryka+
http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fum%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=OR&mask=2&F_00=26&V_00=Farm+Pol+
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Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badwawczy  
Pracownicy Zakładu Toksykologii należą do grupy Ekspertów ds. Czynników Chemicznych 

Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia 

w Środowisku Pracy (dr hab. Anna Kilanowicz Sapota prof. UM; dr hab. Elżbieta Bruchajzer; dr 

Adam Daragó; prof. dr hab. Andrzej Sapota (na emeryturze od 1.10.2016 r.)oraz prof. dr hab. Jadwiga 

Szymańska (na emeryturze od 1.10.2017 r.)). Jako eksperci przygotowują  opracowania naukowe 

dotyczące wyznaczenia wartości normatywów higienicznych dla osób pracujących w 

narażeniu obowiązujących w środowisku pracy, które następnie są ogłaszane  w Dzienniku 

Ustaw w formie rozporządzenia ministra ds. pracy i stają się wartościami prawnie 

obowiązującymi dla wszystkich gałęzi gospodarki narodowej. Zdobyta przez Pracowników 

Zakładu Toksykologii praktyczna wiedza pozwala na zapoznanie studentów z zagrożeniami 

stwarzanymi przez substancje chemiczne a także oceną narażenia, w tym na zagrożenia 

występujące w przemyśle farmaceutycznym.   

- Jadwiga Szymańska, Barbara Frydrych: Ftalan dietylu - frakcja wdychalna. Dokumentacja 

proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Podst Metody Oceny 

Środ Pracy, 2015, 86(4), 89-129. 

- Jadwiga Szymańska, Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych: Karbaminian etylu. 

Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Podst 

Metody Oceny Środ Pracy, 2015, 85(3), 67-106. 

- Jadwiga Szymańska, Frydrych Barbara, Elżbieta Bruchajzer: Wodorotlenek litu  – frakcja 

wdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia 

zawodowego. Podst Metody Oceny Środ Pracy, 2016, 89(3), 131-145. 

- Anna Kilanowicz, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak: Fenylohydrazyna i jej sole (w 

przeliczeniu na fenylohydrazynę). Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości 

narażenia zawodowego. 2016. 

- Anna Kilanowicz, Andrzej Sapota, Adam Daragó: But-2-enal - mieszanina izomerów - E-but-

2-enal i Z-but-2-enal. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia 

zawodowego. Podst. Met. Oceny Środ. Pracy, 2017, 94(4), 5-32. 

- Andrzej Sapota, Anna Kilanowicz, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak: Nitroetan. 

Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Podst. 

Met. Oceny Środ. Pracy,2017, 91(1), 97-113.  

- Anna Kilanowicz, Andrzej Sapota, Adam Daragó: Ogniotrwałe włókna ceramiczne - frakcja 

respirabilna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia 

zawodowego. Podst. Met. Oceny Środ. Pracy, 2017, 94(4), 109-140. 

- Anna Kilanowicz, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak: Ortokrzemian tetraetylu. 

Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Podst. 

Met. Oceny Środ. Pracy. 2017, 92(2), 21-49. 

- Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Szymańska: Tlenki żelaza - w przeliczeniu 

na Fe. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. 

Podst. Met. Oceny Środ. Pracy, 2017, 92(2), 51-87. 

- Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Szymańska: 3,3’-Dimetylobenzydyna i jej 

sole – frakcja wdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości 

narażenia zawodowego Podst Metody Oceny Środ Pracy, 2018, 96(2), 61-97. 

- Barbara Frydrych, Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga Szymańska: Chinolina. Dokumentacja 

proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego Podst Metody Oceny 

Środ Pracy, 2018, 95(1), 53-71. 

 

Część pracowników naukowych działa w szerszym zakresie współpracując między inymi przy 

realizacji projektów naukowo badawczych: 
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Prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak, dr Joanna Orłowska, dr Urszula Kurczewska – 

współpraca z Laboratorium Naukowo-Badawczym Dermin Sp z o.o. 

Prof. dr hab. Daria. Orszulak-Michalak, dr Magdalena Bulska, dr Piotr Szcześniak - 

współpraca z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi oraz z Kliniką 

Perinatologii i Ginekologii ICZMP w Łodzi 

Prof. dr hab. Daria. Orszulak-Michalak, dr hab. Magdalena Jasińska-Stroschein, dr hab. 

Jacek Owczarek, dr Piotr Szcześniak – współpraca z Instytutem Ogrodnictwa w 

Skierniewicach (dawniej: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach) – w ramach 

projektu „Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin 

sadowniczych” finansowanym ze środków publicznych w ramach działania 1.3 Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2009-2015. UDA-POIG.01.03.01-10-109/08-

00 (Konsorcjant: Uniwersytet Medyczny w Łodzi) 

Dr hab. Magdalena Jasińska-Stroschein – współpraca z firmami farmaceutycznymi 

(Adamed Sp. z o.o. Pieńków; Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.; Delfarma Sp. z o.o.; 

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.; Neuca S.A.; Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne 

Polfa S.A.; Producencka Centrala Farmaceutyczna Procefar Sp. z o.o.; Hurtownia 

Farmaceutyczna DOZ Spółka Akcyjna; Phytopharm Klęka S.A.) w ramach projektu stażowego 

Employ-Farm. „Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, 

Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi” POWR.03.01.00-00-S060/17 (2018) 

prof. dr hab. Andrzej Sapota – współpraca z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach w 

ramach projektu „Oddziaływanie środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt 

wynikającego ze stosowania środka ochrony roślin” – Przygotowanie ocen eksperckich 

dokumentacji rejestracyjnej (6 w ciągu 3 ostatnich lat) środków ochrony roślin dla Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

Znaczna część pracowników naukowych należy to towarzystw naukowych tj Polskie 

Towarzystwo Farmaceutyczne, Polskie Towarzystwo Badań nad Histaminą, Polskie 

Towarzystwo Farmakologiczne, Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej, Polskie 

Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Polskie Towarzystwo Toksykologiczne. Współpracując 

z nimi rozwijają swój potencjał naukowo-badawczy i w ramach branżowych konferencji wraz 

ze studentami przedstawiają wyniki swoich badań. Należy również zwrócić uwagę że 

Pracownicy wydziału współpracują z licznymi ośrodkami naukowymi zarówno w kraju jak i 

za granicą co umożliwia studentom np. w ramach kół naukowych prowadzić wieloośrodkowe 

badania naukowe. 

 

Odpowiedzią na wymogi, jakie nowoczesnym uczelniom stawia współczesna gospodarka, 

warunkowana skalą współpracy nauki i biznesu, jest szereg inicjatyw uczelnianych, które służą 

budowie ekosystemu innowacji wokół Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii – utworzone w celu lepszego wykorzystania 

potencjału uczelni, zarówno pod względem kreowania i promowania innowacyjnych projektów 

badawczych, jak również współpracy przemysłu i nauki. 

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – z powodzeniem wspomaga proces 

dydaktyczny, rozwój badań naukowych i transferu technologii. Jej głównym celem jest 

organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie działalności i rozwoju uczelni. 
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Spółka UMED – funkcjonuje na zasadach spółek typu spin-off, tworzonych we współpracy z 

uczelniami, jako jednostek wspierających wszelkie działania umożlwiające generowanie 

dodatkowych przychodów ich organów założycielskich. Aktywność Spółki UMED skupia się 

przede wszystkim na poprawie zarządzania infrastrukturą uczelni. Ponadto, spółka świadczy 

usługi m.in. o charakterze wdrożeniowym, koncepcyjnym i badawczym oraz prace rozwojowe 

w dziedzinach nauk o życiu (live science). 

Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – jednostka 

ogólnouczelniana wspierająca rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych i innych 

podmiotów środowiska ekonomiczno-społecznego, w tym akademickiego. Jej priorytetowym 

zadaniem jest wspieranie firm nowo utworzonych lub w fazie rozwoju. 

Sekcja ds. Badań Klinicznych – zapewnia kompleksowe, naukowo ukierunkowane 

planowanie, koordynowanie oraz zarządzanie pojedynczymi lub wieloośrodkowymi 

niekomercyjnymi badaniami klinicznymi, dla których Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

występuje w roli sponsora. 

 

Dodatkowe informacje, które jednostka uznaje za ważne dla oceny tego kryterium: 

 

Istotne dla procesu dydaktycznego kierunku Farmacja i rozwoju Wydziału jest założenie spółki 

spin-off – firmy farmaceutycznej beQ. Sp zoo, której siedziba mieści się bezpośrednio w 

budynku Wydziału. Firma została założona przez pracowników dydaktycznych Zakładu 

Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji (prof. dr hab. n farm Pawła 

Szymańskiego i dr Kamilę Czarnecką). Firma poza podstawowym zakresem swojej 

działalności ściśle współpracuje na polu dydaktycznym. Współpraca polega na czynnym 

udziale studentów  w praktykach i stażach gdzie studenci poznają rzeczywiste zastosowanie 

umiejętności nabytych w ramach zajęć dydaktycznych w środowisku zgodnym z zasadami 

GMP.  

 

 

6. Umiędzynarodowienie  

 

Umiędzynarodowienie działań naukowo badawczych i dydaktycznych należy do jednych z 

podstawowych celów rozwoju Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w 

Łodzi. W procesie dydaktycznym zgodnie z ministerialną dyrektywą, po zakończeniu lektoratu 

językowego studenci z kierunku Farmacja muszą wykazać się znajomością języka angielskiego 

na poziomie C1 (według skali kształcenia językowego Rady Europy), a tym samym posiąść 

kompetencje językowe na najwyższym poziomie spośród wszystkich studentów kierunków 

medycznych Uniwersytetu Medycznego w  Łodzi. Program ten jest realizowany w Centrum 

Nauczania Języków Obcych a osobą odpowiedzialną jest Pani Justyna Jakubowska. 

Wydział dba również o wymianę naukową dotyczącą zarówno kadry akademickiej jak i 

wymiany studenckiej. Pracownicy naukowi dzięki wyjazdom zagranicznym mogą poznać 

sposób pracy ze studentami w innych krajach i przenieść te działania do Polski i wdrażać je w 

zakresie dydaktyki i badań naukowych. 

 

Wykaz osób/pracowników naukowych  na stażach naukowych 2016/2018  

 

Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej:  
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mgr Jacek Pietrzak University of Hertfordshire, Hatfield, United Kingdom tygodniowy pobyt 

w ramach Programu Erasmus 

 

Zakład Technologii Postaci Leku: 

dr n. farm. Malwina Lachowicz, Summer School Skills4Adherence, Porto, Portugalia,10-

14.09.2018 r. 

 

Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmcji: 

dr Magdalena Markowicz-Piasecka. 2017 –Uniwersity of Eastern Finland, School of 

Pharmacy (1.09.2017 – 30.11.2017). 

dr M. Markowicz-Piasecka, prof. J. Sikora. 2016 –University of Eastern Finland, School of 

Pharmacy (4 – 8.07.2016) 

dr Magdalena Markowicz-Piasecka 2015 -. Uniwersity of Eastern Finland, School of 

Pharmacy (29.08. – 4.09.2015) 

dr Magdalena Markowicz-Piasecka. 2015 - University of Wolverhampton, Faculty of Science 

and Engineering, Cancer Research (29.05. – 5.06.2015). 

 

Zakład Toksykologii:   

dr hab. Anna Kilanowicz-Sapota prof. UM - staż naukowo-szkoleniowy - Department of 

Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, Novi Sad, 

Serbia, 09-22.09.2018r. 

dr Adam Daragó - staż naukowo-szkoleniowy - Department of Pharmacology, Toxicology 

and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, Novi Sad, Serbia, 09-22.09.2018r. 

 

Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych owocują w wieloletnimi kontaktami 

naukowymi, które powodują dalszą współpracę w zakresie badań naukowych. Możliwe jest 

wtedy wykonywanie prac dyplomowych we współpracy międzynarodowej gdzie studenci mają 

możliwość wykonywania części badań w ośrodkach zagranicznych. 

 

 

Prace magisterskie we współpracy międzynarodowej (2017/2018;  2016/2017; 2015/2016) 

 
Lp.  Zakład  Tytuł Pracy promotor magistrant 

1 

Zakład Biochemii 

Farmaceutycznej i 

Diagnostyki Molekularnej 

Development and  

characterization of lipoplex 

– loaded nanostructures for 

gene therapy. 

Prof. Catherine  

Passirani  

opiekun Dr 

Giovanna Lollo 

koordynator prof. 

M. Mirowski 

Małgprzata 

Tarnowska  

Expression and purification 

of antibody fragments and 

PAI-1 stable mutants in E. 

coli. 

Ekspresja I oczyszczanie 

fragmentów przeciwciał 

oraz stabilnych mutantów 

in E. coli. 

prof. dr. Paul 

Declerck;  

opiekun M.Sc. 

Machteld Sillen 

koordynator prof. 

M. Mirowski 

Piotr 

Kabelis 

2 Zakład Chemii 

Farmaceutycznej, Analizy 

Leków i Radiofarmcji 

Hybrydy 

cyklopentachinoliny i 

Prof. dr hab. n 

farm Paweł 

Szymański 

Katarzyna 

Pietrzak 
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indometacyny jako 

inhibitory 

acetylocholinoesterazy. 

Wpływ nowych 

pochodnych biguanidu na 

hemostazę osoczową. 

Dr hab Joanna 

Sikora  

Aleksandra 

Serkiz 

Wpływ pochodnych 

katechiny na aktywność 

ludzkich esteraz. 

Dr hab Joanna 

Sikora  

Wioletta 

Starzyk 

Ocena działania 

pochodnych katechiny na 

wybrane parametry 

hemostazy. 

Dr hab Joanna 

Sikora  

Emilia 

Janas 

Wpływ pochodnych 

biguanidu na aktywność 

ludzkich esteraz 

Dr hab Joanna 

Sikora  

Łukasz 

Mateusiak 

  

 

 

 

Mając świadomość jak wielkie znaczenie w procesie edukacji ma możliwość zdobywania 

doświadczenia za granicą władze Wydziału Farmaceutycznego ściśle współpracują z Działem 

Nauki i Współpracy z Zagranicą i organizacjami studenckimi w celu umożliwienia wyjazdów 

studentom oraz przyjazdom studentów z zagranicy.  W trakcie wyjazdów jak i goszczenia 

studentów z zagranicy zdobyte doświadczenie i wartości poznawcze przez studentów jest 

przenoszone poprzez sugestie studentów na Radzie Wydziału i/lub na komisji dydaktyczno-

programowej na kierunku Farmacja. Te cenne wskazówki mają duże znaczenie przy pracach 

nad kształtowaniem procesów dydaktycznych. 

 

 

 

Wydział Farmaceutyczny. Statystyka udziału w Programie Erasmus w latach 
2015-2018 kierunek FARMACJA 

  
 

 
    

  

 Program ERASMUS PLUS  Wyjazdy studentów rok akademicki 2017/2018  

Nr Nazwisko Imię Płeć 
kod 

kierunku 
kierunek  

pozim 
studiów 

rok przed 
wyjazdem 

rodzaj 
wyjazdu: 
S:studia 

P:praktyka 

Nazwa 
instytucji 

przyjmującej 

1 Klemińska Justyna F 916 Pharmacy 2 4 S 

University of 
Eastern 

Finland/2-gi 
semestr 

1 

Grzonkowski Piotr 

M 0916 Pharmacy 2 4 S 
Universytet w 
Leuven/2-gi 
semestr 5 m-cy 

2 
Machajewska Agata 

F 0916 Pharmacy 2 4 P Data Medical 
Synlab Padwa 

 

Wydział   
Rodzaj 

wyjazdu 

Studia       
Liczba 
osób 

Studia           
okres pobytu 
w miesiącach 

 
Praktyka      

Liczba 
osób 

Praktyka          
okres 

pobytu w 
miesiącach 

  

 Wydział 
Farmaceutyczny   

studia           2 
5     
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 Wydział 
Farmaceutyczny   

praktyka       
    1 2 

  

          

 

 
          

 Program ERASMUS PLUS  Wyjazdy studentów rok akademicki 2016/2017  

Nr Nazwisko Imię Płeć 
kod 

kierunku 
kierunek  

pozim 
studiów 

rok przed 
wyjazdem 

rodzaj 
wyjazdu: 
S:studia 

P:praktyka 

Nazwa 
instytucji 

przyjmującej 

1 

Mateusiak Łukasz 

M 0916 Pharmacy 2 4 S 
Universytet w 
Leuven/2-gi 
semestr 5 m-cy 

1 
Napieralska Paulina 

F 0916 Pharmacy 2 3 P UNIVERSITY OF 
HERTFORDSHIRE 

2 
Mazur Katarzyna 

F 0916 Pharmacy 2 4 P Universytet w 
Leuven 2m-ce 

 

Wydział   
Rodzaj 

wyjazdu 

Studia       
Liczba 
osób 

Studia           
okres pobytu 
w miesiącach 

 
Praktyka      

Liczba 
osób 

Praktyka          
okres 

pobytu w 
miesiącach 

  

 Wydział 
Farmaceutyczny   

studia           1 
5     

  

 Wydział 
Farmaceutyczny   

praktyka       
    2 4 

  

 
  

         

 Program ERASMUS PLUS  Wyjazdy studentów rok akademicki 2015/2016  

Nr Nazwisko Imię Płeć 
kod 

kierunku 
kierunek  

pozim 
studiów 

rok przed 
wyjazdem 

rodzaj 
wyjazdu: 
S:studia 

P:praktyka 

Nazwa 
instytucji 

przyjmującej 

1 

Kabelis Piotr 

M 0916 Pharmacy 2 4 S 
Universytet w 
Leuven/2-gi 
semestr 5 m-cy 

 

Wydział   
Rodzaj 

wyjazdu 

Studia       
Liczba 
osób 

Studia           
okres pobytu 
w miesiącach 

 
Praktyka      

Liczba 
osób 

Praktyka          
okres 

pobytu w 
miesiącach 

  

 Wydział 
Farmaceutyczny   

studia           1 
5     

  

 Wydział 
Farmaceutyczny   

praktyka       
        

  

 

 

 

Zestwanienie wymian zagranicznych we współpracy z organizacjami studenckimi 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach: 2017/2018 i 2016/2017  

 

 

 

 

Rok 2017/2018 
1. SEP 2017/2018 

Osoby przyjeżdzające do Polski: 

Imię i nazwisko Kraj Rok studiów Cel przyjazdu  
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Esraa Ellithy Egipt 4 rok Student Exchange 

Programme 

organiowany przez 

IPSF ( International 

Pharmaceutical 

Student Federation), 

praktyki na uczelni, 

w aptece otwartej i 

zamkniętej. 

Beatriz Azevedo Portugalia 4 rok jw. 

Emine Yildirim Turcja 2 rok jw. 

Sherouk Okda Egipt 4 rok jw. 

Denox Asih Pratiwi Indonezja 3 rok jw. 

Nisrina Ulfah Indonezja 3 rok jw. 

Milicia Horvatic Serbia 5 rok jw. 

Mathilde Bury Francja 4 rok jw. 

  

 

 

 

 

Osoby wyjeżdzające z Polski: 

Imię i nazwisko  Kraj wyjazdu Rok studiów Cel wyjazdu 

Kamila Bepirszcz Rumunia 3 rok Student Exchange 

Programme 

organiowany przez 

IPSF ( International 

Pharmaceutical 

Student Federation), 

praktyki na uczelni, 

w aptece otwartej i 

zamkniętej. 

Paulina Aleksandra 

Czarnecka 

Tajwan 5 rok jw. 

Joanna Katarzyna 

Jochymek 

Portugalia 4 rok jw. 

Monika Kacela Portugalia 4 rok jw. 

Monika Malina 

Kowalska 

Tajwan 4 rok jw. 

Justyna Paulina 

Krosowska 

Serbia 5 rok jw. 

Sandra Pękacz Serbia 5 rok  jw. 

Angelika Kinga 

Siwczyk 

Rumunia 3 rok jw. 

Daria Ines Szewczuk Chorwacja 5 rok jw. 

Adam Rafał Stępień Portugalia 5 rok jw. 

Aleksandra Joanna 

Walczak 

Portugalia 4 rok jw. 
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Daria Agnieszka 

Walczak 

Portugalia 4 rok jw. 

Zuzanna Anna 

Wilińska 

Tajwan 5 rok jw. 

Martyna Iwona 

Ziółkowska 

Serbia 4 rok jw. 

 
2. Wymiana zagraniczna między zaprzyjaźnionymi organizacjami. 

Osoby wyjeżdżające do Francji : 

Imię i nazwisko Kraj wyjazdu Rok studiów  Cel wyjazdu 

Małgorzata Marczyk Francja 4 rok Wymiana między 

zaprzyjaźnionymi 

organizacjami tj.: 

Młoda Farmacja 

Oddział Łódź i 

Amiens – 

Association des 

Etudiants en 

Pharmacie 

d’Amiens, w celu 

zapoznania się z 

pracą farmaceuty w 

innym kraju. 

Zuzanna Wilińska Francja 5 rok jw.  

Aleksandra Walczak Francja 4 rok jw. 

Kinga Mosek Francja 2 rok jw. 

Jakub Chuchmacz Francja 4 rok jw. 

Martyna Ziółkowka Francja 4 rok jw. 

Inga Ścibiorek Francja 4 rok jw. 

Katarzyna 

Świniarska 

Francja 4 rok jw. 

Angelika Siwczyk Francja 3 rok jw. 

Daria Szewczuk Francja 5 rok jw. 

Kamila Bepriszcz Francja 3 rok jw. 

Regina Piersiak Francja 5 rok jw. 

Katarzyna Mazur Francja 5 rok jw. 

Paulina Czarnecka Francja 5 rok jw. 

Martyna Melka Francja 3 rok jw. 

Aleksandra Grzelak Francja 3 rok jw. 

 

 

Osoby przyjeżdżające z Francji: 

Imię i nazwisko Kraj wyjazdu Rok studiów Cel wyjazdu  

Antoine Dupont Polska 2 rok Wymiana między 

zaprzyjaźnionymi 

organizacjami tj.: 

Młoda Farmacja 

Oddział Łódź i 
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Amiens – 

Association des 

Etudiants en 

Pharmacie 

d’Amiens, w celu 

zapoznania się z 

pracą farmaceuty w 

innym kraju. 

Iguer Mehdi  Polska 3 rok jw. 

Guillaume Racle Polska 4 rok jw. 

Géraldine Marquot Polska 4 rok jw. 

Victor Lemaire Polska 2 rok jw. 

Youlia Dhermy Polska 4 rok jw. 

Justine Thibaut Polska 3 rok jw. 

Jeanne Dubois Polska 2 rok jw. 

Lucie Devaux Polska 2 rok jw. 

Marie Dufrene Polska 2 rok jw. 

Julien Duerron Polska 2 rok jw. 

Charles Denning Polska 2 rok jw. 

Louis Chauveau Polska 2 rok jw. 

Berenice Verdin Polska 2 rok jw. 

Lison Oudart Polska 2 rok jw. 
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Rok 2016/ 2017 
1. SEP 2016/ 2017 

 

 

Osoby przyjeżdżające do  Polski: 

Imię i nazwisko Kraj  Rok studiów Cel wyjazdu 

João Pedro Pedro 
Bastos de Almeida 

Portugalia  Student Exchange 

Programme 

organiowany przez 

IPSF ( International 

Pharmaceutical 

Student Federation) 

Junia Sofia Pereira 
Alves 

Portugalia  jw. 

Maria Pires Terrível  Portugalia  jw. 

Catarina de Lurdes 
Teixeira Borges 

Portugalia  jw. 

Sara Martín 
Revellado  

Portugalia  jw. 

Manon Marc Francja  jw. 

Reem Abed 
Almajeed Mokary 

Izrael  jw. 

Merna Elias 
Ghantous 

Izrael  jw. 

Neama Omar Essa   Izrael  jw. 

Moussa Majdoub Izrael  jw. 

Sara Fonseca  Portugalia  jw. 

Inês Filipa Guerra 
Borges 

Portugalia  jw. 

Monica Coutinho Portugalia  jw. 

Catarina Costa Silva 
Pires Valente 

Portugalia  jw. 

 

 

SEP 2017/108: 

Imię i nazwisko Kraj  Czas pobytu Cel wyjazdu 

Emine Yildirim Turcja 16.07-27.07.2018 

(2 rok studiów) 

Student Exchange 

Programme 

organiowany przez 

IPSF ( International 

Pharmaceutical 

Student Federation) 
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Osoby wyjeżdzające z Polski:  

Imię i nazwisko Kraj wyjazdu  Rok studiów Cel wyjazdu 

Magdalena Czech Portugalia 3 rok Student Exchange 

Programme 

organiowany przez 

IPSF ( International 

Pharmaceutical 

Student Federation) 

Barbara Pilecka Portugalia 3 rok jw. 

Olga Lewandowska Portugalia 3 rok jw. 

Renata Kadłubek Słowenia 4 rok jw. 

Katarzyna 

Świniarska 

Portugalia 3 rok jw. 

Małgorzata Marczyk Portugalia 3 rok jw. 

Magdalena Patek Portugala 3 rok jw. 

Jarosław Paciorek Portugalia 4 rok jw. 

Piotr Grzonkowski Rumunia 4 rok jw. 

Katarzyna Mądrzak Hiszpania 4 rok jw. 

 

 

 

7. Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia 

 

7.1 Infrastruktura dydaktyczna i naukowa 

Wydział Farmaceutyczny dysponuje infrastrukturą zapewniającą prawidłową realizację 

założonych efektów kształcenia. Dla znacznej większości przedmiotów zajęcia odbywa się 

w salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach wydziałowych umiejscowionych w 

budynku Wydziału Farmaceutycznego mieszczącego się przy ulicy Muszyńskiego 1 w Łodzi 

(załącznik 7.1 )- jedynie zajęcia z mikrobiologii, języków obcych i wychowania fizycznego 

odbywają się poza budynkiem. Zapewnia to studentom pełną realizację zakładanych efektów 

kształcenia zarówno z zakresu nauk podstawowych, jak i praktycznych. Brak konieczności 

przemieszczania się studentów do różnych lokalizacji w obrębie miasta stanowi duży komfort 

dla nich i oszczędność czasu. W bezpośrednim sąsiedztwie mieści się również centrum 

biblioteczno-informatyczne jak i akademiki. Bazę kliniczną Uniwersytetu Medycznego 

stanowią szpitale kliniczne, dla których Uczelnia pełni funkcję organu założycielskiego. Wykaz 

jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego oraz szpitali klinicznych zawiera 

dokument pod nazwą „Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, 

dostępny na stronie internetowej http://umed.pl/  

 

7.2 Zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne 

Ok. 50 metrów od głównego budynku Wydziału Farmaceutycznego mieści się „Centrum 

Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi „ 

90-151 Łódź, ul. Jana Muszyńskiego 2 

Sekretariat  tel. 42 272 54 02, e-mail: bg.sekretariat@umed.lodz.pl 

Informatorium tel. 42 272 54 27 

http://cib.umed.lodz.pl/ 

http://umed.pl/
mailto:bg.sekretariat@umed.lodz.pl
http://cib.umed.lodz.pl/
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Godziny otwarcia:  październik – czerwiec lipiec – wrzesień 

Czytelnia, 

Informacja Naukowa 

poniedziałek-piątek: 

 800 – 2000 

sobota: 900 – 1400 

poniedziałek, środa, piątek:  

800 – 1500 

wtorek, czwartek: 1300 – 2000 

sobota: nieczynne 

Wypożyczalnia 

poniedziałek-piątek:  

0800 – 2000 

sobota: nieczynne 

poniedziałek, środa, piątek:  

800 – 1500 

wtorek, czwartek:  

1300 – 2000 

sobota: nieczynne 

 Podczas sesji zimowej i letniej biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 

2200, w soboty 900 - 2200, W niedziele i święta biblioteka nieczynna. 

Centrum w swojej strukturze zawiera nie tylko dostęp do zasobów bibliotecznych ale również 

są pokoje do „cichej” nauki, dostęp do komputerów, miejsce spotkań. Znajduje się też dostęp 

do aktualnej literatury światowej z zakresu medycyny i farmacji zarówno w wersjach 

elektronicznych jak i cyfrowych. W samym budynku znajduje się miejsce dla dzieci które 

przychodzą z rodzicami jak również budynek ma pełen dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

Ponadto w budynku mieści się Centrum Transferu Technologii i Innowacji oraz Inkubator 

Przedsiębiorczości gdzie studenci mogą zakładać swoje „start-upy”. 

 

Zbiory bibliteki ( stan na 31 grudnia 2017 roku): 375 753 vol./jedn, w tym:.        

Książki                 225 811 vol.           

Czasopisma           91 528 vol.                  

Zbiory specjalne   58 414 jedn.    

 

Prenumerata czasopism bieżących – 301 tytułów (270 polskich i 31 zagranicznych, w tym  20 

tytułów zagranicznych również w wersji elektronicznej)         

 

Wolny dostęp do  ok. 38 tys. vol.  książek (układ wg klasyfikacji NLM) i  bieżących 

czasopism polskich i zagranicznych  oraz  numerów archiwalnych czasopism z 3 lat 

ubiegłych.     

 

Zakres tematyczny zbiorów: zgodny z prowadzoną w Uczelni działalnością dydaktyczną i 

kliniczną oraz pracą naukowo-badawczą: medycyna, farmacja, stomatologia oraz nauki 

pokrewne: pielęgniarstwo, nauki o zdrowiu, medycyna wojskowa, fizjoterapia, rehabilitacja, 

biologia, chemia, fizyka, biotechnologia, genetyka, higiena, psychologia kliniczna, socjologia 

i filozofia medyczna, etyka. 

Charakterystyka zbiorów: księgozbiór specjalistyczny  z zakresu dyscyplin reprezentowanych 

w Uczelni - wydawnictwa zwarte (książki) polskie i zagraniczne, w tym podręczniki 

studenckie, wydawnictwa ciągłe (czasopisma i serie wydawnicze) polskie i zagraniczne 

drukowane oraz w wersji elektronicznej, zbiory specjalne m. in. rozprawy doktorskie i 

habilitacyjne AM, WAM, UM w Łodzi.   
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Prace biblioteczne prowadzone  w elektronicznym zintegrowanym systemie komputerowym 

Symphony z modułami gromadzenia, katalogowania i udostępniania oraz prowadzenia 

inwentarza, dokonywania rezerwacji i zamówień 

Katalogi elektroniczne: OPAC (Symphony), Komputerowy Katalog Kartkowy (Katalog 

alfabetyczny książek, Katalog czasopism), Katalogi ŁASB (Łódzkiej Akademickiej Sieci 

Bibliotecznej), KaRo – katalog rozproszony bibliotek polskich, Katalog Biblioteki Narodowej 

Biblioteka cyfrowa: Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA 

(http://cybra.lodz.pl/dlibra) - udostępniane wydawnictwa Uczelni, w tym Forum Bibliotek 

Medycznych – półrocznik współredagowany przez biblioteki uczelni medycznych. W katalogu 

UM jest 2 117 obiektów cyfrowych. 

Kontakty wymienne z 8 instytucjami zagranicznymi i 13 krajowymi. 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna: udostępnianie skanów (pdf) artykułów z czasopism pocztą 

elektroniczną 

Liczba miejsc dla użytkowników: 190 

Liczba komputerów: 102 z dostępem do Internetu, w tym  53 dla użytkowników, w tym z 

dostępem do Internetu 47 (6 komputerów tylko do przeglądania katalogów).  

 

Usługi biblioteczne oferowane przez Bibliotekę: 

• katalog online 

• możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne 

• możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia 

• możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych 

• elektroniczne (e-mail/sms) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów 

bibliotecznych 

• zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych, spoza sieci uczelnianej 

• elektroniczne kursy, szkolenia biblioteczne (e-learning) 

• blogi biblioteczne, kanał RSS (wiadomości, ogłoszenia, wydarzenia w bibliotece) 

• formularz zapytań do bibliotekarza 

• forum dyskusyjne, księga gości 

Zarówno dla studentów jak pracowników jest dostęp online, również spoza sieci uczelnianej, 

do pełnotekstowych czasopism zagranicznych w ramach prenumeraty i uczestniczenia w 

konsorcjach, w tym dostępnych w licencji  krajowej dofinansowanej przez MNiSzW - 

Wirtualna Biblioteka Nauki oraz do książek elektronicznych i sieciowych baz danych. Na 

własność Biblioteka posiadała 73 e-booki.  

Bazy bibliograficzno-abstraktowe i pełnotekstowe: 

• Academic Search Complete (Ebsco) 

• ACS All Current Publications 

• ACS Legacy Archives 

• BMJ Journals 

• Dentistry & Oral Science Source 

• Dynamed 

http://cybra.lodz.pl/dlibra
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/acs/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/acs-legacy-archives/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/dentistry-oral-sciences-source/
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• Embase (1988-2016) 

• Embase (1996-2016) 

• Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO) 

• Informa Healthcare 

• Karger 

• Legalis 

• LWW 2015 

• MedicinesComplete 

• Medline (EBSCO) 

• Medline Complete 

• Micromedex 

• Nursing & Allied Health Database (ProQuest) 

• Ovid MEDLINE (1946-2016) 

• Oxford Journals 

•  Pharmaceutical News Index 

• Polska Bibliografia Lekarska (PBL 1979-1990) 

• Polska Bibliografia Lekarska (PBL 1991-) 

• ProQuest Dissertations & Theses A&I: Health & Medicine 

• ProQuest Family Health Journals 

• ProQuest Health & Medical Complete 

• ProQuest Health Management 

• PubMed 

• Reaxys 

• RSC 

• SciFinder – Chemical Abstracts 

• Scopus(SciVerse) 

• Springer/ICM 

• SpringerLink/online 

• Web of Science 

• Wiley Online Library 

 

Bazy książek elektronicznych:  

• ProQuest Ebook Central 

• Ibuk Libra 

• Elibrary (Edra U&P) 

• Elsevier eLibrary 

• LWW Health Library 

• ScienceDirect 

• Wolters Kluwer/Ovid 

• Wiley Online Library 

• SpringerLink 

• FreeBooks4Doctors! 

• E- skrypty uczelniane 

 

 

 

http://han.cib.umed.lodz.pl/han/embase-1988-2016/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/embase-1996-2016/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/health-source--nursing-academy/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/informahealthcare/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/karger/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/legalis/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/lww-2015/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/medicines-complete/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/medline/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/medline-complete/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/micromedex/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/nursing---allied-health-database/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/ovid-medline/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/oxford-journals/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/pharmaceuticalnewsindex/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/pbl7990/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/pbl91/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/proquestdtaihm/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/proquestfamilyhealthjournals/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/proquesthealthandmedicalcomplete/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/proquesthealthmanagement/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/scopus/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/springer/
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/springerlink/
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Szkolenia biblioteczne 

Dla studentów: 

• Przysposobienie biblioteczne - (online), dla studentów I roku wszystkich kierunków 

studiów, na zaliczenie 

 

Dla doktorantów: 

• Informacja naukowa – dla słuchaczy I roku stacjonarnych studiów doktoranckich, 25 

godz., z zaliczeniem na ocenę 

 

Dla środowiska akademickiego: 

• Kursy online na stronie  http://cib.umed.lodz.pl/ z korzystania z zasobów 

elektronicznych biblioteki 

• Oferta szkoleń CIB skierowana zarówno do studentów jak i kadry dydaktycznej na 

stronie http://cib.umed.lodz.pl/oferta-szkolen-cib/  

• Oferta webinariów prezentowanych przez wydawców dotyczących obsługi baz danych 

na stronie http://cib.umed.lodz.pl/oferta-webinariow/  

7.3 Rozwój i doskonalenie infrastruktury 

W celu lepszego nadzoru nad bazą dydaktyczną na Wydziale Farmaceutycznym poza 

administratorem z ranienia Uniwersytetu Medycznego powołany został Kurator Gmachu w 

osobie dr hab. prof. nadzw. Bolesława Karwowskiego, który odpowiada za infrastrukture 

budynku, monitorowanie stanu podstawowych mediów i urządzeń. W jego zakresie 

obowiązków są również działania inwestycyjne – polegające na nadzorze prac rozwojowych z 

zakresu modernizacji Wydziału Farmaceutycznego. 

W ostatnich latach zagospodarowane została tzw. sala marmurowa i powstały dwie sale 

wykładowe po 150 miejsc z nagłośnieniem. W 2018 została oddana do użytku sala 

komputerowa do zajęć z opieki farmaceutycznej i przeniesiona została apteka szkoleniowa do 

nowych pomieszczeń przy ul. Muszyńskiego 1 co wiąże się z koncentracją zajęć dla studentów 

w jednym budynku. Stanowi to znaczące ułatwienie dla studentów i komfort studiowania bez 

konieczności poruszania się po różnych lokalizacjach w mieście. Wyremontowana jest również 

przestrzeń dla Zakładu Kosmetologii wraz z zapleczem sanitarnym dostosowanym dla osób 

niepełnosprawnych.  

Na wyraźne życzenie studentów część miejsc ogólnodostępnych została wyposażona w 

darmową sieć wi-fi w celu polepszenia dostępu do materiałów dydaktycznych któ®e w 

znacznej części są w formie elektronicznej. 

W ostatnich dwóch latach uruchomiono ponownie zmodernizowane centrum biblioteczno 

informatyczne (http://cib.umed.lodz.pl/) , które mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie 

Wydziału Farmaceutycznego.  

 

http://cib.umed.lodz.pl/
http://cib.umed.lodz.pl/oferta-szkolen-cib/
http://cib.umed.lodz.pl/oferta-webinariow/
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8 Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów 

kształcenia 

8.1 Skuteczność systemu opieki i wspierania oraz motywowania studentów do osiągania 

efektów kształcenia  

 

W trakcie procesu kształcenia studenci w każdym momencie mają pełne wsparcie w postaci 

konsultacji w Zakładach prowadzących poszczególne przedmioty. Godziny konsultacji są 

wywieszane na tablicy ogłoszeń każdego z zakładów lub informacja ta jest podawana na 

stronach internetowych zakładów. Pod względem działań administracyjnych studenci mają 

możliwość bezpośredniego kontaktu z dziekanatem w każdym dniu tygodnia z wyłączeniem 

środy co jest podane do wiadomości przy wejściu do dziekanatu.  W sprawach bieżących i 

problemach studenckich, każdy student w zależności na którym roku studiuje ma możliwość 

prosić o kontakt z opiekunem roku czy opiekunem praktyk (powoływani na okres kadencji 

przez Dziekana Wydziału). 

 

I rok – dr n. farm. Łukasz Kuźma 

II rok – dr n. farm. Dorota Kusztal 

III rok – dr n. farm Sławomira Nowak 

IV rok – dr n. farm. Dariusz Andrzejczak 

V rok – dr hab. n. farm. Elżbieta Bruchajzer 

Opiekun Praktyk Wakacyjnych po III roku studiów -dr n. farm. Magdalena Piechota-

Urbańska  

Opiekun Praktyk Wakacyjnych po IV roku studiów -dr n.farm. Aneta Berner-Strzelczyk   

Opiekun Staży Zawodowych -dr n. farm. Artur Redliński 

 

Informacje dotyczące opiekunów znajdują się zarówno na tablicy ogłoszeń znajdującej się w 

holu Wydziału jak i na stronach internetowych Wydziału. W trudniejszych sprawach każdy 

student może zwrócić się o pomoc do Prodziekana ds. Dydaktyki. Godziny dyżurów 

Prodziekana są wywieszone przed dziekanatem, jednak mimo to dostęp do niego jest 

nieograniczony i przyjmuje studentów przede wszystkim w zależności od potrzeb. 

 

Pomoc studentom polega na rozwiązywaniu wszelakich problemów związanych z interpretacją 

regulaminu studiów, pomocy z szukaniem staży studenckich czy wyjazdów zagranicznych. 

Prodziekan służy również pomocą w mediacji pomiędzy studentami jak i wykładowcami. W 

sprawach formalnych związanych z przedłużaniem sesji, urlopów dziekańskich, powtarzaniem 

semestru itp. procedury reguluje regulamin studiów i zawsze sprowadza się do składania 

oficjalnego podania do Prodziekana. W sprawach uznania osiągnięć uzyskanych na innych 

uczelniach, wpisów warunkowych o opinie proszony jest kierownik przedmiotu którego sprawa 

dotyczy. Prodziekan podania opiniuje niezwłocznie (w okresie urlopowym Dziekan i 

Prodziekan – pełnią obowiązki naprzemiennie zapewniając ciągłość w dostępie do osób 

decyzyjnych).  

Szczególna opieką otoczeni są studenci z określonym stopniem niepełnosprawności. Maja oni 

ścisły kontakt z biurem osób niepełnosprawnych którym kieruje Maria Religa. Na podstawie 

zaświadczenia dotyczącego stopnia niepełnosprawności i zgodnie z regulaminem studiów 

studenci mogą wnosić poprzez podanie prośbę o wydłużenie czasu potrzebnego do zaliczeń, 

kolokwiów i egzaminów. Prodziekan przychyla się zawsze do próśb studentów i pomaga w 

rozwiązywaniu bezpośrednich problemów. Obecnie na kierunku Farmacja studiuje 45 osób 

niepełnosprawnych w tym osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. 
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Liczba osób z określonym stopniem niepełnosprawności studiujących na kierunku Farmacja 

 

 

 

W przypadku skarg i wniosków studentów sprawy rozstrzygane są niezwłocznie przez 

Prodziekana lub Dziekana Wydziału, a w sprawach związanych z niesprawiedliwym 

traktowaniem studenta jest możliwość złożenia skargi czy wniosku do Komisji Zapewnienia 

Jakości Kształcenia. 

  

 

8.2 Rozwój i doskonalenie systemu wspierania oraz motywowania studentów 

 

W trakcie procesu dydaktycznego każdy rocznik studentów ma swojego opiekuna spośród 

nauczycieli akademickich. I w każdej chwili podczas obecności jego w pracy może się udać do 

niego i prosić o pomoc, a oni poza doradzeniem i pomocą mają za zadanie zmotywować 

studenta do podejmowania wyzwań i działań nie tylko do lepszej nauki ale również do 

poznawania świata. Z tego też powodu opiekunowie nie mają dyżurów a są dostępni w 

godzinach pracy i na drodze mailowej poza nimi.  

Newralgicznym momentem w procesie edukacji studentów jest pierwszy rok studiów. Przejście 

do nowego środowiska i systemu nauki jest stresujące i wywiera negatywny wpływ na psychikę 

młodych osób czego dowodem są liczne rezygnacje ze studiów. W celu wspierania studentów 

w adaptacji do nowego środowiska z inicjatywy Prodziekana ds. Studentów organizowane są 

spotkania w pierwszym semestrze studiów na których przybliżane są zasady studiowania, życia 

studenckiego, przedstawiany jest opiekun roku, nakreślane są również możliwości rozwoju 

swoich zainteresowań i jak radzić sobie z przyswajaniem wiedzy. Każde spotkanie związane 

jest również z przedstawieniem krótkiego wykładu popularnonaukowego: 

 01.12.2016 spotkanie zawierało między innymi: 

1.Wykład prof. dr hab. n. farm. J. Zawilskiej: „ Neurochemia miłości- kochamy sercem czy 

mózgiem” 

 

2.Spotkanie z dr n. farm. Adamem Karpińskim – kierownikiem Działu Kontroli Jakości firmy 

farmaceutycznej: Adamed 

 

3.Spotkanie z Katarzyną Pietrzak – studentką V roku, stypendystką: University of Central 

Lancashire (Wielka Brytania), Oklahoma Medical Research Foundation- Oklahoma City 

(USA), Uniwersytet Karola Gustawa w Pradze(Republika Czeska). 

KIERUNEK ROK L. OSÓB KIERUNEK ROK L. OSÓB KIERUNEK ROK L. OSÓB

I 3 I 6 I 2

II 1 II 2 II 5

III 2 III 1 III 2

IV 1 IV 3 IV 1

V 5 V 1 V 3

VI 2 VI 4 VI 1

SUMA SUMA SUMA17

FARMACJA FARMACJA

14

FARMACJA

2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018

14
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20.11.2017 spotkanie zawierało między innymi: 

1.Wykład dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok Leki dostępne bez recepty: czy samo leczenie 

zawsze pomaga na ból i przeziębienie ? Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału 

Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Katedra i Zakład 

Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu 

 

2. Spotkanie z przedstawicielami firmy ADAMED sp z o.o. Joanna Michalska - Specjalista 

ds. komunikacji wewnętrznej Krystian Stempniak - przedstawiciel obszaru produkcyjnego 

 

System zapewnienia jakości Uniwersytetu Medycznego zapewnia możliwość aktywnego 

oceniania nauczycieli akademicki po przeprowadzonych zajęciach poprze wirtualny index 

(oceny zbierane są anonimowo). Dla lepszej oceny nauczycieli akademicki władze uczelni 

motywują studentów do aktywnego uczestnictwa w systemie oceny poprze z konkursy w 

których studenci mogą wygrać np. tablety.  

We wszystkich działaniach administracyjnych oraz w sprawach zagospodarowania wolnego 

czasu bierze udział przede wszystkim jednostka centralna Uniwersytetu Medycznego – Biuro 

Obsługi Studiów mieszczące się na pl Hallera. Dokładne dane student może znaleźć na stronie 

http://umed.pl/student/umed-po-godzinach/ . Uniwersytet Medyczny oferuje liczne atrakcje i 

poza kołami naukowymi i organizacjami studenckimi proponuje zajęcia z tańca, gotowania czy 

zajęci teatralne: 

https://www.facebook.com/UmedCoolturalnie 

https://www.facebook.com/pg/UmedTanczy/photos/ 

https://www.facebook.com/pg/umedcoolinarnie/photos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UmedCoolturalnie
https://www.facebook.com/pg/UmedTanczy/photos/
https://www.facebook.com/pg/umedcoolinarnie/photos/
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Część II - Perspektywy rozwoju kształcenia na ocenianym kierunku studiów 

 

Analiza SWOT programu kształcenia na ocenianym kierunku i jego realizacji, 

z uwzględnieniem kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

n
n
ik

i 
w

ew
n
ęt

rz
n

e 

1. Stale rozwijająca się infrastruktura 

Uniwersytetu Medycznego – nowoczesna 

biblioteka, centrum informatyczne, 

Centrum Dydaktyczno-Kliniczne, hale 

sportowe itp 

2. Możliwość rozwijania swoich 

zainteresowań w licznych kołach 

naukowych 

3. Możliwość uczestnictwa w płatnych 

programach stażowych, wymianach 

studenckich krajowych i zagranicznych 

4. Możliwość uczestnictwa w szkoleniach 

certyfikowanych w obrębie projektów 

unijnych  

5. Możliwość uczestnictwa studentów w 

programach i projektach organizowanych 

przez Centrum Transferu Technologii i 

Innowacji – jak zakładać start-upy i pisać 

projekty 

1. Problemy w dofinansowaniu i 

unowocześnianiu aparatury badawczej 

2. Spowolnione działania w zakresie 

remontowania istniejących sal 

wykładowych i ćwiczeniowych 

3. Mało dynamiczne dostosowywanie się do 

nowych programów nauczania 

4. Niesprawne komunikowanie się 

studentów z opiekunami w przypadku 

problemów dydaktycznych – kontakt jest 

dopiero gdy formalnie nie można 

studentowi pomóc 

5. Nieefektywny system oceny nauczycieli 

akademickich w postaci ankiet 

studenckich 

C
zy

n
n
ik

i 
ze

w
n
ęt

rz
n
e
 

1. Rozwój przemysłu farmaceutycznego 

poszukującego pracowników szansą na 

rozwój dydaktyki 

2. Brak farmaceutów na rynku aptek 

powoduje że wszyscy absolwenci mają 

pracę po ukończeniu studiów 

3. Duże zainteresowanie izby zawodowej – 

Okręgowej Izby Aptekarskiej i 

kształtowanie programu studiów 

4. Miasto przyjazne studentom – 

stosunkowo niskie koszty utrzymania, 

liczne i różnorodne możliwości spędzania 

wolnego czasu 

5. Łódź – centrum polski, połączenie 

autostrad północ/południe, lotnisko, 

kolej  

1. Ograniczone możliwości przyjmowania 

studentów na krótkie staże (2 

tygodniowe) w firmach 

farmaceutycznych 

2. Brak woli ze strony przedsiębiorców do 

czynnego angażowania się w procesy 

dydaktyczne – prowadzenie wykładów 

3. Brak wsparcia jednostek samorządowych 

w kształtowanie kształcenia na kierunku 

farmacja 

4. Ograniczone dotacje zewnętrzne na 

rozwój naukowy studentów – granty, 

stypendia  

5. Ugruntowana opinia na temat 

farmaceutów jako zwykłych 

sprzedawców w aptekach. 
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(Pieczęć uczelni) 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 
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Część III - załączniki 

 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

 
Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku5 

 

 

Poziom studiów 

 

Rok 

studiów 

 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

jednolite studia 

magisterskie 

I 130 142 17 8 

II 101 105 5 8 

III 80 70 5 3 

IV 93 91 10 5 

V 95 78 29 10 

 VI 95 94 16 29 

Razem: 594 580 66 63 

 

 

 

 

 
Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

 

Poziom studiów 

 

Rok 

ukończenia 

 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym 

roku  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów 

w danym 

roku  

jednolite studia 

magisterskie 

2015/2016 114 93 63 13 

2016/2017 122 99 67 14 

2017/2018 130 95 72 29 

Razem: 366 287 202 56 

 

 

 

 

 
5 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów 

(z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

kształcenia określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016 poz. 1596)6. 

 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS7 

Przewidziana w planie studiów do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej 

poziomowi kształcenia. 
334 

Przyporządkowana do zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich i studentów. 
213 

Przyporządkowana modułom zajęć związanych z prowadzonymi badaniami 

naukowymi w dziedzinie/dziedzinach nauki właściwej/właściwych dla 

ocenianego kierunku studiów, służące zdobywaniu przez studenta 

pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych. 

201 

Przyporządkowana zajęciom z obszarów nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych (w przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne). 

Nie dotyczy 

Przyporządkowana przedmiotom/modułom zajęć do wyboru. 32 

Przyporządkowana praktykom zawodowym (jeżeli program kształcenia na 

tych studiach przewiduje praktyki). 
40 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Ogólna liczba godzin dydaktycznych określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach 

stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

2. Ogólna liczba godzin dydaktycznych określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach 

niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

1.- /-* 

 

 

2. -/-* 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich ogólna liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

60 

 

* Metody i techniki kształcenia na odległość wykorzystywane są jako moduły wspomoagające w 

ramach zajęć z języka obcego. 

 

 

 

 

 

 
Tabela 4. Moduły zajęć związane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki 

związanej z kierunkiem studiów, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności 

prowadzenia badań naukowych8 

 

 
6 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów kształcenia podlegających ocenie. 
7 W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

należy podać liczbę godzin. 
8 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów kształcenia podlegających ocenie. 
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Nazwa modułu zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Moduł A. 

Biomedyczne i 

humanistyczne 

podstawy farmacji 

Wykłady, ćwiczenia, 

zajęcia praktyczne, 

seminaria 

660 45 

Moduł B. 

Fizykochemiczne 

podstawy farmacji 

Wykłady, ćwiczenia, 

zajęcia praktyczne, 

seminaria 

765 53 

Moduł C. Analiza, 

synteza i 

technologia leków 

Wykłady, ćwiczenia, 

zajęcia praktyczne, 

seminaria 

855 63 

Moduł D. 

Biofarmacja i 

skutki działania 

leków 

Wykłady, ćwiczenia, 

zajęcia praktyczne, 

seminaria 

480 38 

Moduł E. Praktyka 

farmaceutyczna 

Wykłady, ćwiczenia, 

zajęcia praktyczne, 

seminaria 

465 32 

Moduł F. 

Metodologia badań 

naukowych 

Zajęcia praktyczne – 

samodzielnie 

prowadzona praca 

badawcza), seminaria 

375 10 

Zajęcia 

fakultatywne 

Wykłady, ćwiczenia, 

zajęcia praktyczne, 

seminaria 

480 32 

Grupa treści 

podstawowych 

nie wchodzących 

w standardy 

nauczania 

Wykłady 

15 1 

Praktyka 

wakacyjna - 

miesięczna w 

aptece 

ogólnodostępnej  

Praktyki wakacyjne 160 5 

Praktyka 

wakacyjna - 

miesięczna w 

aptece szpitalnej 

Praktyki wakacyjne 160 5 

Praktyka 

zawodowa w 

aptece - 6-

miesięczna  

Praktyki wakacyjne 960 30 

Praca 

magisterska i 

przygotowanie do 

egzaminu 

dyplomowego 

Zajęcia indywidualne 

z promotorem 
1 20 

Razem: 5440 334 
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Tabela 5. Moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta kompetencji inżynierskich / Moduły zajęć 

służące zdobywaniu przez studenta uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela9 

 

 

NIE DOTYCZY 

 

 
 

Tabela 6. Wykaz nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe na ocenianym kierunku 

studiów 

 

 

Minimum kadrowe – Kierunek FARMACJA – rok akademicki 2017/2018 

 
9 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów kształcenia podlegających ocenie, w przypadku, gdy 

absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku studiów 

uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Lp. Tytuł/stopień 
naukowy  

Imię i nazwisko Obszar wiedzy, 

dziedzina nauki, 

dyscyplina naukowa 

Poziom studiów 

1.  Dr hab. n. farm.  Jacek Owczarek- farmaceuta, 

lekarz, specjalizacja choroby 

wewnętrzne, kardiologia, 
Tematyka prac z farmakoterapii 

dotyczy: oceny farmakoterapii 

układu krążenia, oceny 

skuteczności i bezpieczeństwa 

preparatu Thiocodin u 

ambulatoryjnych i 

hospitalizowanych dorosłych 

pacjentów, oceny łącznego 

podania iwabradyny i 

simwastatyny na czestość rytmu 

serca. Tematyka prac z zakresu 

opieki farmaceutycznej 

obejmowała ocenę zastosowania 

beta-blokerów w cukrzycy, roli 

farmaceuty w farmakoterapii 

dny moczanowej oraz opisu 

przypadku klinicznego 

dotyczącego interakcji 

acenokumarolu z flukonazolem. 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

farmakologia, 

biofarmacja 

Jednolite studia 

magisterskie 

2. Dr hab. n. med.  Ewa Bojanowska -  prowadzi 

badania nad fizjologiczną i 

farmakologiczną regulacją 

pobierania pokarmu, 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

Jednolite studia 

magisterskie 
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interakcjami wewnątrz- i 

zewnątrzpochodnych 

czynników (farmaceutyków) w 

zakresie ilości pobieranego 

pokarmu oraz preferencji 

pokarmowych. Ponadto 

wykonywała badania nad 

mechanizmami zaburzeń 

metabolizmu (w otyłości, 

cukrzycy) i nad wpływem 

farmaceutyków na te 

zaburzenia, w tym na gojenie 

ran i czynność fibroblastów 

skóry u szczurów 

oraz nauk 

medycznych –

dyscyplina 

medycyna, 

specjalności: 

fizjologia, 

patofizjologia, 

3. Dr hab. n. farm. Monika Olszewska –kierownik 

Katedry Farmakognozji, 

dorobek naukowy obejmuje 

badania fitochemiczne i 

aktywność farmakologiczną 

roślin i substancji leczniczych, 

obejmuje badania fitochemiczne 

i aktywności farmakologicznej 

roślinnych substancji 

leczniczych, w tym szczególnie: 

opracowywanie i walidację 

metod standaryzacji substancji 

pochodzenia naturalnego, w tym 

metod LC-PDA; rozwijanie 

preparatywnych metod izolacji 

związków pochodzenia 

naturalnego 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

farmakognozja 

Jednolite studia 

magisterskie 

4.  Prof. dr hab.                  

n. farm.  
Dorota Piotrowska  Kierownik 

Zakładu Chemii Bioorganicznej; 

dorobek naukowy z zakresu:  

syntezy i oceny aktywności 

biologicznej 

izoksazolidynowych analogów 

nukleozydów i nukleotydów; 

modyfikowanych pochodnych 

naftalimidów, fosfonianów i 

kwasów fosfonowych 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

chemia medyczna, 

chemia 

Jednolite studia 

magisterskie 

5.  Dr hab. n. farm. Iwona Głowacka -  dorobek 

naukowy z zakresu  syntezy i 

oceny aktywności biologicznej 

1,2,3-triazolowych analogów 

nukleotydów; modyfikowanych 

pochodnych naftalimidów, 

kwasów fosfonowych 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

chemia medyczna, 

chemia 

Jednolite studia 

magisterskie 
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6.  Prof. dr hab.                  

n. farm. 
Justyn Ochocki– farmaceuta z 

prawem wykonywania zawodu; 

34 publikacji oryginalnych z 

zakresu projektowania i 

otrzymywania kompleksów 

biometali o działani 

przeciwnowotworowym i 

przeciwdrobnoustrojowym 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

chemia medyczna, 

chemia 

Jednolite studia 

magisterskie 

7. Prof. dr hab.                  

n. farm. 
Elżbieta Brzezińska – 

farmaceuta,  badania naukowe z 

zakresu: syntezy i badania 

reaktywności cyklicznych 

karbodiimidów oraz 

poszukiwanie nowych leków, 

zastosowanie analizy QSAR i 

QSPR, badania nad 

chromatograficznymi modelami 

powinowactwa receptorowego 

leków, badania nad 

chromatograficznymi i 

matematycznymi modelami 

biodostępności leków badanie 

właściwości fizycznych i 

chemicznych związków 

aktywnych biologicznie, 

zastosowanie metod 

statystycznych i chemometrii w 

analizie QSAR. 

 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

chemia medyczna, 

analiza leków 

Jednolite studia 

magisterskie 

8. Dr hab. n. farm.  Kazimiera H. Bodek – 

farmaceuta,  Modyfikacja stałej 

postaci leku w oparciu o 

substancje wielkocząsteczkowe 

(pochodne celulozy, 

mikrokrystaliczny chitozan, 

kolagen, fibrynogen, alginian, 

hialuronian). Ocena możliwości 

zastosowania 

mikrokrystalicznego chitozanu 

w postaci liofilizowanego 

proszku jako nośnika dla 

substancji leczniczej o działaniu 

przeciwbakteryjnym 

(amoksycylina) i 

przeciwzapalnym (ibuprofen, 

ketoprofen). Zaprojektowanie i 

opracowanie systemu 

polimerowego 

(mikrokrystaliczny chitozan, 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

technologia postaci 

leków, farmacja 

apteczna, 

receptura 

Jednolite studia 

magisterskie 
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kolagen, fibrynogen, alginian, 

hialuronian) o kontrolowanym 

uwalnianiu czynnika wzrostu i 

substancji leczniczej o działaniu 

przeciwbakteryjnym, 

znieczulającym i 

przeciwzapalnym do stosowania 

miejscowego.  

 

9. Prof. dr hab. 

n. farm.  

Paweł Szymański – farmaceuta 

z prawem wykonywania 

zawodu; specjalizacja z farmacji 

aptecznej, Tematyka badawcza 

związana jest z projektowaniem 

leków oraz analizą leków 

metodami Farmakopealnymi. 

Publikazje z zakresu 

projektowania leków o 

potencjalnym znaczeniu w 

chorobie Alzheimera, oraz 

leków przeciwnowotworowych 

projektowanie otrzymywanie i 

analiza radiofarmaceutyków 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

chemia medyczna, 

chemia leków, 

analiza leków, 

radiofarmacja 

Jednolite studia 

magisterskie 

10. Prof. dr hab. 

n. farm.  

Elżbieta Mikiciuk-Olasik 

farmaceuta,   Tematyka 

badawcza związana jest z 

projektowaniem leków oraz 

analizą leków metodami 

Farmakopealnymi. Publikazje z 

zakresu projektowania leków o 

potencjalnym znaczeniu w 

chorobie Alzheimera,  oraz 

leków przeciwnowotworowych 

projektowanie otrzymywanie i 

analiza radiofarmaceutyków 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

chemia medyczna, 

chemia leków, 

analiza leków, 

radiofarmacja 

Jednolite studia 

magisterskie 

11. Prof. dr hab. 

n. farm.  

Krzysztof Walczyński 

farmaceuta, dorobek naukowy z 

zakresu projektowania, syntezy 

nowych, dotąd nieopisanych 

związków organicznych, o 

potencjalnym działaniu 

farmakologicznym; 

Badanie potencjalnych 

właściwości farmakologicznych 

uzyskanych nowych 

pochodnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem poszukiwania 

nowych antagonistów 

receptorów histaminowych H1 

oraz H3. 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

chemia medyczna, 

chemia leków,  

Jednolite studia 

magisterskie 
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12. Prof. dr hab. 

n. farm.  

Daria Orszulak-Michalak 

farmaceuta, Tematyka prac 

dotyczy przede wszystkim 

biofarmacji, farmakokinetyki i 

farmakoterapii. Prace 

prowadzone są we współpracy 

ze szpitalami klinicznymi 

(Klinika Perinatologii i 

Ginekologii, Klinika 

Gastroenterologii). Badania 

prowadzone w ramach pracy 

doktorskiej przygotowywanej 

pod moim kierunkiem z zakresu 

farmakokinetyki dotyczyły 

indywidualizacji terapii i 

strategii dawkowania 

antybiotyków u kobiet 

ciężarnych a pracy z zakresu 

biofarmacji - projektowania 

i oceny in vitro opatrunków 

aktywnych. Kolejne prace 

dotyczyły postępów 

farmakoterapii ze szczególnym 

uwzględnieniem efektywności i 

bezpieczeństwa stosowania 

leków w wybranych chorobach 

układu sercowo-naczyniowego i 

pokarmowego. 

 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

farmacja szpitalna, 

biofarmacja, 

farmakokinetyka, 

farmakoekonomika 

Jednolite studia 

magisterskie 

13. Prof. dr hab. 

n. farm.  

Andrzej Stańczak 

farmaceuta,prawo wykonywania 

zawodu, Dorobek naukowy 

mieści się w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych, specjalności 

biofarmacja oraz technologia 

postaci leku  oraz chemi 

medycznej w zakresie lwków 

przeciwnowotworowych 

 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

chemia medyczna, 

chemia leków, 

farmacja szpitalna 

Jednolite studia 

magisterskie 

14. Dr hab. n. 

chem.  
Bolesław Karwowski 

farmaceuta,prawo wykonywania 

zawodu Dorobek naukowy 

koncentruje się wokół zagadnień 

związanych, z jakością i 

bezpieczeństwem żywności, 

właściwościami 

antyoksydacyjnymi substancji 

zawartych w żywności, 

procesami prowadzącymi do 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

chemia medyczna, 

bromatologia,  

Jednolite studia 

magisterskie 
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powstawania uszkodzeń DNA 

oraz mechanizmami ich 

naprawy.  

 

15.  Dr hab. n. farm.  Magdalena Jasińska-Stroschein 

farmaceuta,prawo wykonywania 

zawodu,  Działalność naukowa 

obejmuje zagadnienia związane 

z biofarmacją, farmacją 

kliniczną i opieką 

farmaceutyczną. Tematyka prac 

dotyczyła postępów 

farmakoterapii, efektywności i 

bezpieczeństwa stosowania 

leków w wybranych chorobach 

układu sercowo-naczyniowego 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

biofarmacja, 

farmakokinetyka 

Jednolite studia 

magisterskie 

16.  Prof. dr hab. 

n. farm.  

Jolanta Zawilska farmaceuta, 

W obszarze zainteresowań 

naukowych prof. Zawilskiej 

znajdują się takie zagadnienia 

jak (1) mechanizmy molekularne 

działania leków, (2) zegary 

biologiczne i ich znaczenie w 

fizjologii i patologii, (3) 

receptory i szlaki transdukcji 

sygnału, (4) substancje 

psychoaktywne o działaniu 

uzależniającym. 

 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

farmakologia 

Jednolite studia 

magisterskie 

17. Dr n. farm.  Urszula Kurczewska 

farmaceuta,prawo wykonywania 

zawodu, Działalność naukowa 

obejmuje zagadnienia związane 

z biofarmacją i farmakoterapią, 

zgodnie z  profilem 

prowadzonych zajęć. Tematyka 

prac z zakresu biofarmacji 

dotyczyła badań dostępności 

farmaceutycznej i 

biorównoważności oraz 

projektowania i oceny in vitro 

opatrunków aktywnych 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

farmacja szpitalna, 

biofarmacja, 

farmakokinetyka 

Jednolite studia 

magisterskie 

18.  Dr n. farm.  Michał Kołodziejczyk 

farmaceuta,prawo wykonywania 

zawodu, dorobek naukowy 

związany z optymalizacją 

procesu wytwarzania i użycia 

substancji pomocniczych o 

charakterze polimerów; 

badaniami w kierunku rozwoju 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

Jednolite studia 

magisterskie 



 65 

metodologii analizy i kontroli 

jakości postaci leku, oraz 

zastosowania w technologii 

farmaceutycznej polimerów 

pochodzenia naturalnego i 

syntetycznego oraz 

modyfikowanych biopolimerów 

stosowanych jako substancje 

pomocnicze o właściwościach 

emulgujących, zwilżających i 

solubilizujących, 

optymalizujących proces 

dostępności farmaceutycznej 

substancji biologicznie czynnej, 

szczególnie z II i IV klasy BCS 

technologia postaci 

leku 

19. Dr n. farm.  Magdalena Piechota-

Urbańska farmaceuta,prawo 

wykonywania zawodu, praca 

naukowa związana jest z 

technologią półstałych 

preparatów podawanych na 

skórę,.sporządzenia i badań 

nowych formulacji  o działaniu 

przeciwbólowym i 

przeciwzapalnym oraz 

preparatów                               o 

działaniu wybielającym 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

technologia postaci 

leku 

Jednolite studia 

magisterskie 

20. Dr n. farm.  Piotr Szcześniak 

farmaceuta,prawo wykonywania 

zawodu,  Tematyka prac 

dotyczy przede wszystkim 

farmakokinetyki oraz 

farmakoterapii. Prace 

prowadzone są we współpracy 

ze szpitalami klinicznymi 

(Klinikami Perinatologii i 

Ginekologii,  Gastroenterologii 

oraz  Kardiologii). W pracach 

dotyczących postępów i 

optymalizacji farmakoterapii 

oznaczano biomarkery 

specyficzne dla chorób układu 

sercowo-naczyniowego oraz 

układu pokarmowego. Prace z 

zakresu farmakokinetyki 

dotyczyły indywidualizacji 

terapii i strategii dawkowania 

antybiotyków u kobiet 

ciężarnych. 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

biofarmacja, 

farmakokinetyka 

Jednolite studia 

magisterskie 
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21. Dr n. farm.  Aleksandra Karmańska 

farmaceuta,prawo wykonywania 

zawodu, Głównym obszarem 

zainteresowań naukowych jest 

analiza żywności, 

monitorowanie zagrożeń 

środowiskowych, 

nieprawidłowe zachowania 

żywieniowe ludności. Badanie 

składu chemicznego i 

właściwości 

przeciwutleniających różnych 

produktów spożywczych. 

Nutraceutyki, suplementy diety 

– efekty uboczne. 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

bromatologia 

Jednolite studia 

magisterskie 

22. Dr n. farm.  Cecylia Mielczarek 

farmaceuta,prawo wykonywania 

zawodu, Kierunki badań 

naukowych:Badanie wpływu pH 

środowiska na związki 

flawonoidowe (temat własny 

2004-2006)Badanie struktury i 

właściwości antyutleniających 

związków flawonoidowych 

(temat własny 2007-

2009)Badanie zdolności 

chelatujących związków 

flawonoidowych 

 

 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

analiza leków 

Jednolite studia 

magisterskie 

23.  Dr n. farm.  Zbigniew Marczyński 

farmaceuta,prawo wykonywania 

zawodu, Praca naukowa dotyczy 

stałej postaci leku, tabletek 

niepowlekanych, podawanych 

doustnie. Przeważająca 

większość dotychczas 

opublikowanych prac dotyczy 

sporządzenia oraz badań 

nowych formulacji uzyskanych 

tabletek zawierających 

określone substancje jako 

nośniki wybranych ekstraktów 

roślinnych. 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

farmacja apteczna, 

receptura 

Jednolite studia 

magisterskie 

24.  Dr n. farm.  Adam Daragó -  Dorobek 

naukowy obejmuje badania 

naukowe (obszar nauk 

medycznych) z zakresu 

toksykologii: rola metali i 

metaloidów w etiologii 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

Jednolite studia 

magisterskie 
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Tabela 7. Informacja o programach/zajęciach prowadzonych w językach obcych10 

 

NIE DOTYCZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów kształcenia podlegających ocenie. Jeżeli wszystkie 

zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 

nowotworów prostaty u 

mężczyzn i układu rozrodczego 

u kobiet oraz toksykologii 

narządowej, prenatalnej i 

toksykokinetyki wybranych 

węglowodorów aromatycznych 

specjalności: 

toksykologia 

25. Dr n. farm.  Artur Redliński 

farmaceuta,prawo wykonywania 

zawodu,  Tematyka prac 

badawczych związana z 

recepturą apteczną. 

Szczegółowa, jakościowa i 

ilościowa  analiza aptecznego 

rynku leków recepturowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

preparatów pediatrycznych 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

farmacja apteczna, 

receptura 

Jednolite studia 

magisterskie 

26. Dr n. farm.  Malwina Lachowicz – 

farmaceuta,prawo wykonywania 

zawodu, tematyka badawcza 

związana z substancjami 

pomocniczymi stosowanymi w 

gotowych postaciach leków- 

solubilizatory 

Dorobek naukowy 

mieści się głównie 

w dziedzinie nauk 

farmaceutycznych 

oraz nauk 

medycznych –

specjalności: 

technologia postaci 

leku 

Jednolite studia 

magisterskie 



 68 

 

 

Załącznik nr 2 – Wykaz materiałów uzupełniających 

 

Załącznik 1.1 – Efekty Kształcenia dla kierunku Farmacja.docx 

Załącznik 1.2 - Program Kształcenia dla kierunku Farmacja.docx 

Załącznik 1.3 - Zestawienie publikacji i komunikatów naukowych przygotowanych przez 

studentów na podstawie wykonanych prac badawczych.docx 

Załącznik 1.4 - Zestawienie publikacji naukowych związanych bezpośrednio z tematyką 

prowadzonych zajęć dydaktycznych.docx 

Załącznik 2.1 - Siadka godzin dla kierunku Farmacja 2018 2019.docx 

Załącznik 2.2 - Regulamin Studiów Uchwała_Senatu_2018_187.pdf 

Załącznik 2.3 - Wykaz tematów prac dyplomowych.docx 

Załącznik 2.4 a-e – Rozkład zajęć dla kierunku Farmacja (I-V) 2018/2019.pdf 

Załącznik 3.1 - uchwala_2015_431.pdf 

Załącznik 3.2 - zarządzenie_2018_016.pdf 

Załącznik 3.3 - procedury WSZJK.doc 

Załącznik 3.4a - SPRAWOZDANIE opisowe16-17.docx 

Załącznik 3.4b - SPRAWOZDANIE skrót 16-17.docx 

Załącznik 3.5 - skany wyciągów Rady Wydziału.pdf 

Załącznik 3.6 - ANKIETA-UMED MF.doc 

Załącznik 4.1 - Obsada zajęć dydaktycznych na kierunku Farmacja.docx 

Załącznik 4.2 - Charakterystyka kadry prowadzącej zajęcia na ocenianym kierunku 

Farmacja.docx 

Załącznik 7.1 - Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, 

laboratoriów.docx 


