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załącznik nr 3 

 

ANKIETA OCENY SZEŚCIOMIESIĘCZNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W APTECE 

(kierunek Farmacja) 

Rok studiów: VI 

Miejsce odbywania praktyki: ……………………………………………………………………………………  

Apteka: otwarta/szpitalna (właściwe zaznaczyć) 

 

I. Realizacja programu stażu: 

1. Zakres wykonywanych czynności fachowych farmaceuty (podział wg ramowego programu  

praktyki zawodowej w aptece) obejmuje 4 moduły: 

Lp. Moduł programowy Wykaz umiejętności 

Czy realizacja 6-cio 

miesięcznej praktyki 

przyczyniła się do 

nabycia przez 

Panią/Pana 

wymienionych 

umiejętności? 

Tak Nie 

1. 

Wydawanie produktów 

leczniczych i wyrobów 

medycznych oraz udzielanie 

informacji o lekach 

420 godzin 

Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych 

oraz udzielanie informacji o lekach. 

  

Stosowanie szczególnych zasad wydawania leków bardzo silnie 

działających, psychotropowych i środków odurzających. 

  

Stosowanie zasad dobrej praktyki aptecznej.   

2. 
Sporządzanie produktów 

leczniczych 

360 godzin 

Prawidłowe sporządzanie leków recepturowych, aptecznych. 

  

Prawidłowe sporządzanie leków w warunkach aseptycznych. 

  

Ocena jakości postaci leku. 
  

3. 
Opieka farmaceutyczna 

120 godzin 

Komunikacja interpersonalna ich opiekunami, lekarzami oraz 

pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia. Praktyczna 

realizacja opieki farmaceutycznej w aptece.  

  

Praktyczna realizacja opieki farmaceutycznej w aptece. 
  

4. 
Prawne, etyczne i administracyjne 

aspekty pracy farmaceuty 

60 godzin 

Stosowanie zasad kodeksu etyki zawodowej, przepisów 

dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty, prowadzenia 

apteki oraz przepisów prawa pracy. 

  

Stosowanie zasad rozmieszczania i przechowywania produktów 

leczniczych i wyrobów medycznych. 

  

Stosowanie zasad organizacji pracy w aptece, z 

uwzględnieniem przepisów i zasad BHP. 

  

Prowadzenie dokumentacji aptecznej oraz posługiwanie się i 

administrowanie systemami informatycznymi apteki. 
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2. Sposoby korzystania z informacji zewnętrznej w celu rozwiązania problemu w aptece: 

 porada w UM  

 konsultacja z lekarzem 

 konsultacja z farmaceutą z innej apteki 

 piśmiennictwo 

3. Lista czasopism i książek fachowych dostępnych w aptece: 

 …………..…………………………………………………………………………………………… 

 …………..…………………………………………………………………………………………… 

4. Czy w wyniku odbycia stażu nastąpił wzrost poziomu Pani/Pana kompetencji zawodowych? 

 znacznie 

 nieznacznie 

 nie 

5. Czy realizacja stażu przyczyniła się do Pani/Pana samodzielności zawodowej 

 znacznie 

 nieznacznie 

 nie 

 

II. Uwagi dotyczące stażu 

1. Czy staż spełnił Pani/Pana oczekiwania? Jeżeli nie - proszę o wskazanie, jakich zmian Pani/Pan 

oczekuje. 

 tak 

 nie 

 inne 

…………..…………………………………………………………………………………………… 

2. Czy według Pani/Pana opinii apteka spełniała warunki umożliwiające odbycie praktyki 

zawodowej? Jeżeli nie - proszę o podanie przyczyny. 

 tak 

 nie 

 inne 

…………..…………………………………………………………………………………………… 

3. Proszę określić, czy opiekun i pozostały personel fachowy apteki byli zainteresowani, aby stażysta 

jak najwięcej się nauczył? 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 trudno powiedzieć 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

 
Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć poprzez postawienie znaku X 

W przypadku pytań otwartych proszę wpisać swoją opinię lub propozycję oczekiwanych zmian. 


