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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA 

jednolitych magisterskich 

ROK AKADEMICKI  2022/23  

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 
FARMACJI  

Kierunek studiów: 

 
FARMACJA 

Poziom kształcenia: 

(studia I stopnia, studia II stopnia, 

jednolite studia magisterskie) 

Jednolite studia magisterskie  

Dyscyplina lub dyscypliny, do których odnoszą się efekty 
uczenia się  

Nauki Farmaceutyczne   

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 
Ogólnoakademicki  

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, niestacjonarne) 
Stacjonarne  

Liczba semestrów:  11 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 
odpowiadających poziomowi studiów: 

360  

Łączna liczba godzin zajęć: 

 
5300 (5360) 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta oraz 
sylwetka absolwenta: 

magister farmacji   

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia: 

288 
 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 
oraz liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach tych praktyk: 

Praktyki wakacyjne po  VI i VIII semestrze 
studiów (2 x160h; 2 x 6 ECTS) 

Praktyka w ramach XI semestru (960 h; 60 
ECTS)= 1280 h,60 ECTS, całość = 72 ECTS 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 
społecznych, nie mniejsza niż 5 punktów ECTS: 

14 

Wskazanie związku z misją Uniwersytetu, Wydziału oraz 
strategią ich rozwoju: 

Misją Uniwersytetu Medycznego jest: prowadzenie 
badań naukowych, stałe podnoszenie poziomu 
świadczeń zdrowotnych oraz jakości kształcenia 
studentów i absolwentów tak, aby wyróżniali się 
głęboką wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi i 
byli ukierunkowani na samodzielne uczenie się, a także 
postępowanie zgodne z zasadami etyki i deontologii 
zawodowej. Absolwenci Uniwersytetu przygotowani są 
do upowszechniania nabytej wiedzy, promocji zdrowia i 
skutecznego rozwiązywania dzisiejszych, jak również 
przyszłych problemów zdrowotnych społeczeństwa.  
Strategia rozwoju uczelni obejmuje między innymi  
-doskonalenie programów kształcenia umożliwiających 
absolwentom podjęcie zróżnicowanych zadań 
zawodowych i społecznych, 
-budowanie transferu wiedzy pomiędzy uczelnią a 
otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz budowanie 
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sieci współpracy międzynarodowej, 
-rozwój uniwersyteckich systemów zarządzania i 
zapewniania jakości. 
Misja Wydziału jest spójna z misją Uniwersytetu i 
obejmuje prowadzenie działalności naukowej oraz 
kształcenie studentów i absolwentów przy zachowaniu 
zasady zgodności nauki i dydaktyki tak, aby 
przygotowywać absolwentów do wykonywania zawodu 
farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz 
kosmetologa zgodnie z zasadami wysokiej jakości, etyki 
i deontologii zawodowej. Wydział posiada wieloletnią 
tradycję w nauczaniu farmacji i analityki medycznej, a 
od roku 2013 rozwijany jest kierunek kosmetologia I i II 
stopnia. Od wielu lat prowadzone są także studia 
doktoranckie. Poprzez prowadzenia szkolenia 
podyplomowego oraz kształcenia ustawicznego 
farmaceutów Wydział wpisuje się w proces uczenia się 
przez całe życie, obejmując swoim zasięgiem osoby 
aktywne zawodowo. Wydział posiada liczne zasługi w 
upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy, jak 
również znaczące osiągnięcia naukowe, uznane w kraju 
i zagranicą. Wielokierunkowa działalność Wydziału 
charakteryzująca się otwartością na otoczenie 
społeczno-gospodarcze wpisuje się w potrzeby 
Lubelszczyzny i całego kraju. 
Polityka budowy wysokiej jakości kształcenia oparta 
jest o Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości 
Kształcenia w relacji z rozwojem wysokiej jakości badań 
naukowych oraz o promowanie kultury jakości. 
Działania projakościowe w zakresie dydaktyki obejmują 
dbałość o odpowiednie zaplecze dydaktyczne, poziom 
merytoryczny prowadzonych zajęć, ich terminowość i 
właściwy system oceniania oraz korekty i modyfikacje 
programów kształcenia. Nie bez znaczenia jest 
odpowiednia polityka kadrowa w zakresie obsady zajęć 
dydaktycznych, odzwierciedlająca specjalizację 
badawczą prowadzącego zajęcia.  
Założenia strategii rozwoju Wydziału obejmują cele i 
długofalowe programy w zakresie doskonalenia 
programów studiów, tworzenia nowych kierunków 
studiów, otwartości na otoczenie społeczno-
gospodarcze, mobilności kadry akademickiej i 
studentów, konkurencyjności na rynku oraz 
efektywności w wykorzystywaniu zasobów Wydziału. 
Koncepcja kształcenia na Wydziale zakłada ciągłe 
doskonalenie jakości kształcenia w aspekcie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji oraz dostosowywanie oferty 
edukacyjnej do zmieniających się potrzeb otoczenia 
społeczno-gospodarczego, z udziałem interesariuszy 
wewnętrznych i zewnętrznych. Wydział deklaruje także 
stałe podnoszenie jakości oraz zwiększanie liczby 
prowadzonych prac naukowo-badawczych w oparciu o 
sprawne zarządzanie, zgodnie z obowiązującym 
prawem i regulacjami wewnętrznymi uczelni. Na 
Wydziale podejmowane są działania mające na celu jego 
umiędzynarodowienie poprzez zwiększenie mobilności 
studentów i pracowników oraz kształcenie studentów 
obcojęzycznych. 
Prowadzenie studiów na kierunku farmacja wpisuje się 

w misję i strategię rozwoju Uczelni oraz Wydziału 
poprzez kształcenie studentów wg standardów, które 

przygotowują ich do działalności zawodowej i naukowej 
opartej na głębokiej wiedzy oraz wysokich 

kompetencjach. Wiąże się to z przekazywaniem 
gruntownej wiedzy opartej na naukach podstawowych i 

zawodowych oraz szkoleniem umiejętności 
praktycznych przygotowujących absolwentów nie tylko 
do wytwarzania, badania i wydawania leków, ale także 

do udziału w opiece zdrowotnej oraz działaniach 
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związanych z promocją zdrowia. Dbałość o wysoką 
jakość kształcenia na kierunku farmacja obejmuje ciągłe 

doskonalenie programu kształcenia z udziałem 
interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w celu 
dopasowania realizowanych efektów kształcenia do 

wymagań branżowych i zmieniającego się rynku pracy. 
Absolwenci kierunku farmacja są ukierunkowani na 

proces uczenia się przez całe życie, poprzez kształcenie 
na studiach doktoranckich, szkolenie podyplomowe 

oraz kształcenie ustawiczne magistrów farmacji. 
Studenci kierunku farmacja mają możliwość aktywnego 
udziału w badaniach naukowych poprzez działalność w 

kołach naukowych oraz organizacjach studenckich 
związanych z kierunkiem studiów. Biorą też liczny 

udział w programach wymiany międzynarodowej. Na 
kierunku farmacja podejmowane są także działania 
mające na celu jego umiędzynarodowienie poprzez 
zwiększenie mobilności studentów oraz kształcenie 

studentów obcojęzycznych. 

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne – profil 
praktyczny 

Wykaz zajęć związanych z prowadzonymi w Uczelni 
badaniami naukowymi – profil ogólnoakademicki (nazwa 
modułu/przedmiotu, liczba ECTS) 

56,94 % ilości ECTS – wykaz zajęć w 
załączeniu  

Zajęcia do wyboru, którym przypisano punkty ECTS w 
wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS 
koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji i Nauki student ma możliwość 

wyboru zajęć w wymiarze nie mniejszym niż 
5% ECTS koniecznej do ukończenia studiów 

(u nas 39 ECTS = 11%)  

Procentowy udział liczby punktów ECTS w całkowitej 
liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów 
na danym kierunku(w przypadku przyporządkowania kierunku 
do więcej niż jednej dyscypliny ze wskazaniem dyscypliny wiodącej) 

100% nauki farmaceutyczne  

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i 
kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku: 

Ogólne cele kształcenia na kierunku farmacja zakładają, 
że absolwent: 
-posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie nauk 
farmaceutycznych oraz wiedzę ogólną w zakresie nauk 
medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych, 
-posiada zaawansowaną wiedzę o produktach 
leczniczych, substancjach leczniczych i substancjach 
używanych do wytwarzania leków, technologii 
farmaceutycznej, skutkach działania produktów 
leczniczych i substancji leczniczych na organizm 
człowieka, 
-zna metody i techniki badania produktów leczniczych i 
substancji leczniczych pod względem 
fizykochemicznym, farmaceutycznym, 
farmakokinetycznym, farmakologicznym, 
toksykologicznym  i klinicznym, 
-zna zasady postępowania farmakoterapeutycznego i 
stosowania leków oraz wyrobów medycznych w 
procesie terapeutycznym, 
-potrafi sporządzać leki i oceniać ich jakość oraz 
prowadzić obrót produktami leczniczymi, 
-potrafi prowadzić badania chemiczne, farmaceutyczne, 
farmakologiczne, toksykologiczne oraz badania 
skuteczności i bezpieczeństwa produktów leczniczych i 
substancji leczniczych, 
-potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności na 
rzecz chorego, w celu wspomagania i nadzorowania 
procesów związanych ze stosowaniem leków w terapii, 
diagnostyce i profilaktyce, 
-posiada umiejętność doradztwa farmaceutycznego 
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oraz umiejętności związane z prowadzeniem opieki 
farmaceutycznej, 
-jest świadomy roli farmaceuty w społeczności lokalnej                                            
i społeczeństwie, 
-posiada umiejętność współpracy i kierowania pracą 
zespołu profesjonalistów. 
Absolwent kierunku farmacja jest przygotowany do 
pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz 
hurtowniach farmaceutycznych, przemyśle 
farmaceutycznym i innych podmiotach 
odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu 
leczniczego na rynek oraz uprawnionych do 
wytwarzania produktów leczniczych i materiałów 
medycznych, przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego 
prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną 
stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych 
działań produktów leczniczych. Absolwent może 
pracować także w inspekcji farmaceutycznej oraz w 
innych urzędach i instytucjach państwowych i 
samorządowych działających w dziedzinie farmacji i 
ochrony zdrowia, kontroli i badania żywności oraz 
ochrony środowiska, zakładach, wytwórniach i 
laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej; 
instytutach badawczych i innych podmiotach 
prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz 
instytucjach zajmujących się poradnictwem i 
upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk 
farmaceutycznych. 
Absolwent studiów na kierunku farmacja ma możliwość 
kontynuacji kształcenia na Wydziale poprzez studia 
doktoranckie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 
Prowadzone jest również kształcenie ustawiczne 
(ciągłe) i specjalizacyjne farmaceutów, koordynowane 
przez uczelniany Ośrodek Kształcenia Podyplomowego. 

Zasady rekrutacji, wymagania wstępne (oczekiwane 
kompetencje kandydata) oraz uznawalność dotychczas 
zdobytych efektów uczenia się: 

Zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na studia, 
przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo 
dojrzałości uzyskane w trybie „nowej matury” albo 
świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie „stara 
matura” albo świadectwo matury międzynarodowej IB 
lub matury europejskiej EB.  
Podstawą kwalifikacji są wyniki egzaminu maturalnego 
zdawanego na poziomie rozszerzonym z dwóch 
przedmiotów: biologii i chemii. W toku postępowania 
kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 
200 punktów (100 punktów za każdy przedmiot, liczba 
punktów odpowiada liczbie % uzyskanych na 
świadectwie dojrzałości). Na tej podstawie zostanie 
utworzona lista osób wstępnie zakwalifikowanych oraz 
lista rezerwowa bez względu na rodzaj matury, 
odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 
Lista osób wstępnie zakwalifikowanych zostanie 
sporządzona spośród kandydatów, którzy uzyskali 
najwyższą punktację mieszczącą się w ramach 
przyznanych limitów.  
Kandydaci nie będą kwalifikowani, jeżeli nie uzyskali 
minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej punktacji. 
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez 
grupę kandydatów większą niż wynikająca z 
przyznanego limitu miejsc, podstawą przyjęcia na I rok 
studiów będzie wyższa punktacja uzyskana na 
świadectwie dojrzałości z preferowanego przedmiotu: 
na kierunku farmacja jest nim chemia. 

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady w 
zakresie biologii i chemii przyjmowani są na studia bez 

względu na wyniki egzaminu maturalnego z 
pozostałych przedmiotów. Laureatom uprawnienie 

przysługuje w okresie 3 lat od uzyskania świadectwa 
dojrzałości. Finalistom uprawnienie przysługuje w roku, 

w którym uzyskali świadectwo dojrzałości 
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Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy 
uczestniczących w opracowywaniu efektów uczenia się 

INTERESARIUSZE WEWNĘTRZNI:  
STUDENCI:  

Robert Kostecki  
INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI:  

 mgr farm. Łukasz Dziewulski  
 

 
Wykaz zajęć związanych z prowadzonymi w Uczelni badaniami naukowymi – profil ogólnoakademicki 
(nazwa modułu/przedmiotu, liczba ECTS) 
 

Tematyka badań naukowych realizowanych przez Katedry i Zakłady Wydziału Farmaceutycznego, na 

cykl kształcenia 2022- 28 

Katedra Chemii 

1. Zakład Chemii Fizycznej - mechanizm retencji i selektywności rozdzielania mieszanin substancji 

biologicznie aktywnych w układach chromatografii cieczowej i elektrochromatografii. 

Modyfikacje konstrukcyjne komór do chromatografii cienkowarstwowej oraz urządzeń do 

elektrochromatografii planarnej ciśnieniowej i ortogonalnej elektrochromatografii planarnej 

ciśnieniowej. 

Prowadzone przedmioty związane z działalnością naukową; 

 Chemia fizyczna (5 ECTS) 

Obliczenia w chemii fizycznej (1ECTS) 

 Nowoczesne metody instrumentalne w analizie farmaceutycznej (1 ECTS) 

Zastosowanie metod rozdzielczych w przygotowaniu próbek do analizy (1 ECTS)  

Studenckie koło naukowe jest 

RAZEM ECTS  8 

 

2. Zakład Chemii Analitycznej - otrzymywanie sorbentów chelatujących i ich zastosowanie w 

analizie śladowej metali, zastosowanie chromatografii w badaniu zależności aktywności 

biologicznej od struktury molekularnej oraz zastosowanie układów chromatograficznych 

modyfikowanych cieczami jonowymi. 

Prowadzone przedmioty związane z działalnością naukową; 

 Chemia analityczna (9 ECTS)  

Obliczenia w chemii analitycznej (1ECTS) 

Studenckie koło naukowe jest 

RAZEM ECTS 10 
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3. Zakład Chemii Nieorganicznej - badanie ilościowych zależności parametrów retencji i 

selektywności od stosowanego adsorbentu i składu eluentu, przygotowanie i analiza żywności 

funkcjonalnej. 

Prowadzone przedmioty związane z działalnością naukową; 

Chemia ogólna i nieorganiczna (7 ECTS)  

Elementy chemii bionieorganicznej (1 ECTS) 

Analiza składników żywności funkcjonalnej (1 ECTS)  

Studenckie koło naukowe jest 

RAZEM ECTS  9 

 

Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii 

Badania prowadzone w Katedrze Biochemii i Biotechnologii mają znaczenie w zakresie ochrony zdrowia, a w 

szczególności w obszarze medycyny regeneracyjnej. Dotyczą one głównie modyfikacji materiałów wszczepiennych 

takich jak protezy naczyniowe, cewniki urologiczne, nici chirurgiczne oraz ceramika hydroksyapatytowa i mają na 

celu nadanie tym materiałom właściwości przeciwbakteryjnych 

1. Ocena toksyczności modyfikowanych biomateriałów wobec komórek ludzkich w hodowlach in 

vitro stacjonarnych i dynamicznych. 

2. Ocena właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwprątkowych oraz toksyczności substancji 

organicznych syntezowanych de novo. 

3. Określanie wpływu subinhibicyjnych stężeń substancji czynnych na ekspresję genów 

Staphylococcus epidermidis odpowiedzialnych za kolonizację biomateriałów wszczepialnych. 

4. Ocena właściwości przeciwnowowtworowych substancjiroślinnych oraz organicznych 

syntezowanych de novo. 

5. Określanie udziału genów w syntezie związków polisacharydowych lub białkowych tworzących 

biofilm bakteryjny. 

6. Badanie roli biologicznej enzymów bakteryjnych w biosyntezie egzopolisacharydu 

odpowiedzialnego za adhezje bakterii do biomateriałów medycznych. 

Prowadzone przedmioty związane z działalnością naukową; 

Biologia molekularna (2 ECTS) 

Biotechnologia farmaceutyczna (3 ECTS)  
 
Biochemia (8 ECTS) 

Nanobiotechnologia w farmacji i medycynie (3 ECTS)  

Biochemiczne podstawy wybranych zaburzeń metabolicznych (1ECTS) 
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Studenckie koło naukowe jest 

RAZEM ECTS  17 

Biologia z genetyką 

  Analiza zmian ekspresji genów związanych z chorobą Alzheimera w szczurzym modelu całkowitego 
niedokrwienia mózgu.  

  Analiza zmian ekspresji miRNA z wykorzystaniem macierzy OpenArray metodą real-time PCR i mutacji 
miRNA metodą NGS u osób chorych na miażdżycę i przewlekłą niewydolność żylną.  

  Poszukiwanie nowych markerów związanych z patologią śródbłonka naczyń u osób z przewlekłą 
niewydolnością żylną, miażdżycą i tętniakami.  

  Analiza zmian poziomu izoprostanów i ekspresji genów związanych z patologią śródbłonka u osób z 
przewlekłą niewydolnością żylną leczonych diosminą.  

  Ocena działania cytotoksycznego substancji pochodzenia naturalnego i syntetycznego na komórki 
prawidłowe i nowotworowe in vitro.  

  Analiza molekularna mutacji, polimorfizmów i ekspresji wybranych genów w raku piersi.  
  Analiza zmian ekspresji genów związanych ze zjawiskiem oporności wielolekowej w komórkach 

nowotworowych wywodzących się z układu hematopoetycznego człowieka eksponowanych na związki 
pochodzenia naturalnego i syntetyczne pochodne – poszukiwanie modulatorów zjawiska oporności 
wielolekowej.  

  Analiza zmian ekspresji genów związanych z procesem apoptozy i autofagii w komórkach 
nowotworowych.  

  Diagnostyka nużycy wywoływanej przez Demodex brevis i Demodex folliculorum u pacjentów 
leczonych okulistycznie.  
 

  Badanie częstości występowania Entamoeba gingivalis i Trichomonas tenax u pacjentów z chorobami 
przyzębia, cukrzycą i nowotworami.  

  Określenie stopnia zakażenia dwóch gatunków kleszczy występujących w Polsce (Ixodes ricinus i 
Dermacentor reticulatus) bakterią Borelia burgdorferi wywołującą u człowieka boreliozę.  

  Opracowanie modelu badania aktywności przeciw pasożytniczej w oparciu o nicienie sp. Rhabditis. 
  Wdrożenie modelu badania toksyczności leków w oparciu o larwy gatunku Galleria mellonella. 
  Badanie częstości występowania Dirofilaria repens i D. immitis u ludzi i zwierząt.  
  Diagnostyka mikroskopowa i molekularna chorób pasożytniczych człowiek 

 

Prowadzone przedmioty związane z działalnością naukową; 

Biologia z genetyką  (5 ECTS)  

Choroby genetyczne w świetle badań molekularnych (1 ECTS)  

Farmakogenomika  (1 ECTS) 

Studenckie koło naukowe jest 

RAZEM ECTS 7 
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Botanika farmaceutyczna  

Aktualna tematyka naukowo - badawcza 

1. Izolacja związków biologicznie aktywnych (głównie z grupy polifenoli, steroli, terpenów, 

polisacharydów) z wybranych gatunków roślin i grzybów kapeluszowych, określanie ich struktur, 

zawartości oraz kierunku aktywności biologicznej. 

2. Poszukiwanie związków roślinnych o potencjalnych właściwościach antyoksydacyjnych, 

chemoprewencyjnych i przeciwnowotworowych; badanie aktywności proapoptotycznej i 

cytotoksycznej związków i ekstraktów roślinnych; analiza ekspresji genów m.in.: rodziny BCL 2, 

IAP, STAT, oporności wielolekowej; badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej i 

antyoksydacyjnej ekstraktów roślinnych w kontekście ich składu chemicznego. 

3. Optymalizacja warunków ekstrakcji i rozdziału analizowanych grup związków chemicznych w celu 

ich oznaczenia w roślinach, a także działania zmierzające do opracowania testów tożsamości 

(Fingerprinting) oraz oceny jakości surowców roślinnych i grzybowych. 

4. Badania chemotaksonomiczne ukierunkowane na określanie podobieństwa chemicznego i 

genetycznego spokrewnionych taksonów roślin. 

Prowadzone przedmioty związane z działalnością naukową; 

Botanika (7ECTS)  

Biotechnologia roślin aspekty teoretyczne i praktyczne (3 ECTS)  

Koło Naukowe – jest 

 

RAZEM ECTS  10 

 Chemia leków  

Tematyka związana z syntezą nowych potencjalnych leków, kontrolą jakości środków leczniczych, 
oznaczaniem leków w materiale biologicznym metodami spektrofotometrycznymi w zakresie widzialnym 
oraz nadfioletu czy chromatograficznymi (TLC oraz HPLC). Badania naukowe obejmują również badania 
nad wpływem wybranych leków na stres oksydacyjny generowany w doświadczalnej cukrzycy oraz 
poszerzono metodykę stosowaną w analizie leków (nowe detektory do HPLC, HPTLC i video-skanowanie, 
CE, nowe elektrody jonoselektywne), badania związane z trwałością chemiczną leków oraz ich 
czystością. Bardzo istotnym aspektem prowadzonych badań stała się analiza chemometryczna. Jako 
nowy temat rozpoczęto próby immobilizacji chemioterapeutyków na biomateriałach.  

Prowadzone przedmioty związane z działalnością naukową; 

Chemia leków (17 ECTS) 

Analityczne aspekty kontroli jakości leków (3 ECTS)  

Ocena jakości leków (3 ECTS)  

Analiza leków w materiale biologicznym (1 ECTS)  
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Trwałość substancji leczniczych (1 ECTS)  
 
Wprowadzenie do chemometrii   (1 ECTS)  
Koło Naukowe - jest 

RAZEM ECTS  26 

Chemia organiczna  

W naszej Katedrze prowadzone są badania w następujących kierunkach: 

1. Synteza nowych prostych i skondensowanych układów heterocyklicznych z motywem triazolu, 

tiadiazolu, oksadiazolu, tiazolidyny, pirazolu jako potencjalnych substancji biologicznie 

aktywnych (przeciwdrobnoustrojowych, przeciwdrgawkowych, przeciwnowotworowych, 

przeciwwirusowych, przeciwbólowych, przeciwdepresyjnych). 

2. Określanie właściwości strukturalnych i elektronowych nowosyntetyzowanych związków. 

3. Badanie zależności struktura-aktywność biologiczna dla otrzymanych układów heterocyklicznych. 

Prowadzone przedmioty związane z działalnością naukową; 
Chemia organiczna (11 ECTS)  

Metody określania struktury związków chemicznych (1 ECTS) 

Studenckie koło naukowe jest 

RAZEM ECTS  12 

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej 

Problematyka naukowa katedry obejmuje badania nad: 

1. Otrzymywaniem oraz fizykochemiczną i biofarmaceutyczną oceną stałych i półstałych postaci 

leku, hydrolizatów skrobiowych, hydrożelowych i lipożelowych układów rozproszonych 

preparatów doodbytniczych, ocznych postaci leku. 

2. Oznaczaniem leków w preparatach farmaceutycznych oraz w materiale biologicznym. 

3. Badaniem wpływu układu glutaminianergicznego na działanie leków przeciwdepresyjnych i 

przeciwlękowych. 

Prowadzone przedmioty związane z działalnością naukową; 

Technologia postaci leku (8+7+7 = 22 ECTS)  
 Ochrona własności intelektualnej (1 ECTS)  

Farmakoepidemiologia (3 ECTS) 
Farmacja kliniczna (6 ECTS)  

Farmacja praktyczna (6 ECTS) 
Opieka farmaceutyczna (4 ECTS) 

Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna (1 ECTS) 

Studenckie koło naukowe jest 
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RAZEM ECTS  43 

Katedra i Zakład Farmakognozji  

1. Poszukiwanie nowych źródeł związków naturalnych: potencjalnych przeciwutleniaczy, fitohormonów i 

leków o działaniu cytostatycznym i przeciwdrobnoustrojowym z grupy polifenoli (flawonoidów, kwasów 

fenolowych), związków steroidowych, taksoidów, alkaloidów, w gatunkach roślin leczniczych z rodzin 

Amaryllidaceae, Apiaceae, Araliaceae, Asteraceae, Berberidaceae,  Iridaceae, Lamiaceae, Leguminosae, 

Papaveraceae, Rutaceae, Taxaceae. 

2. Badania nad optymalnymi warunkami izolacji związków aktywnych z materiału roślinnego z 

wykorzystaniem najnowszych metod ekstrakcji (SPE, PLE, UAE, CPC, HSCCC, HPCCC) i technik rozdzielania 

chromatograficznego składników wyciągów. 

3. Opracowanie metod analizy ilościowej wyodrębnionych zespołów związków czynnych z zastosowaniem 

technik spektrofotometrycznych oraz chromatograficznych (HPLC-DAD, HPLC-FLD). 

4. Badanie struktury izolowanych związków naturalnych z wykorzystaniem metod analizy spektralnej i 

technik sprzężonych (1H-, 13C-NMR, FTIR, GC-MS, LC-MS, LC-NMR). 

5. Badania biologiczne i farmakologiczne wyizolowanych zespołów związków czynnych i jednorodnych 

składników, celem określenia ich aktywności biologicznej i potencjalnego wykorzystania w lecznictwie, 

jako antyoksydantów, fitohormonów, leków cytostatycznych oraz bakterio- i wirustatycznych. 

6. Poszukiwanie nowych aktywnych inhibitorów acetylo- i butyrylocholinosterazy w materiale roślinnym, 

mogących znaleźć zastosowanie w terapii choroby Alzheimera. 

7. Badania nad mechanizmami fitoaleksji – analiza wpływu czynników zewnętrznych (elicitory biotyczne i 

abiotyczne) jako stymulatorów biosyntezy poszukiwanych metabolitów wtórnych, w celu wzbogacenia 

materiału roślinnego w poszukiwane związki aktywne, w doświadczeniach uprawowych i w badaniach in 

vitro. 

Prowadzone przedmioty związane z działalnością naukową; 

Farmakognozja (11 ECTS) 
 Lek roślinny w profilaktyce i terapii (3 ECTS)  
Nowoczesne techniki chromatograficzne i spektroskopowe w badaniach screeningowych substancji roślinnych (1 
ECTS)  
Działania niepożądane i interakcje bioaktywnych składników pochodzenia roślinnego  (1 ECTS) 
Preparatyka związków pochodzenia roślinnego (3 ECTS)  
Mikropreparatywne techniki przygotowania próbek w badaniach fitochemicznych (3 ECTS)  
Technologia przemysłowa leku roślinnego (1 ECTS) 
Substancje roślinne w dermokosmetologii i balneoterapii (1 ECTS) 
Reklama i marketing produktów pochodzenia roślinnego ( 1 ECTS)  
Rola i zadania podmiotu odpowiedzialnego ( 1 ECTS) 
Organizacja laboratorium kontroli jakości w firmie farmaceutycznej (1 ECST) 
Dobra Praktyka Dystrybucyjna (1 ECTS) 
Procesy walidacyjne w przemyśle (1 ECTS) 

RAZEM ECTS  29 

 

Studenckie koło naukowe jest 
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Katedra i Zakład Toksykologii 

1. Interakcje toksykologiczne pomiędzy lekami różnych grup farmakologicznych w badaniach in vivo 

i in vitro. 

2. Screening toksykologiczny nowozsyntetyzowanych związków w badaniach in vivo i in vitro. 

3. Ocena detoksykacyjnego działania leków pochodzenia roślinnego i syntetycznego w zatruciach 

gryzoni ksenobiotykami. 

Samodzielnej Pracowni Biologii medycznej  

Studenckie koło naukowe jest 

Prowadzone przedmioty związane z działalnością naukową; 

Toksykologia (7 ECTS)  

Badania przedkliniczne (1 ECTS)  
 

Samodzielna Pracownia Neuropatofizjologii Doświadczalnej 

Patofizjologia (6)  

Studenckie koło naukowe jest 

RAZEM ECTS  14 

 

Razem 185 ECTS + 20 z prac mgr = 205 

56,94% ogólnej ilości ECTS  

 


