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1.  PRZEDMIOTY NAUCZANIA 

1.1. Wykaz obowiązkowych przedmiotów nauczania 
 

W wykazie ujęto wszystkie przedmioty nauczania z uwzględnieniem lat studiów     i semestrów, osób 
odpowiedzialnych za przedmiot, liczby godzin, liczby punktów ECTS, które otrzymuje student w danym roku 
po zaliczeniu kursu przedmiotu oraz formy zaliczenia przedmiotu (zaliczenie lub egzamin). 
 
     I ROK   
 

Liczba godzin 
 

 

Rok/sem. 
    Przedmioty obowiązkowe 

           Kod przedmiotu 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot 

Wykł. Ćw./Sem. 

Pkt. 
ECTS 

Forma 
zaliczenia 

1/2 Anatomia 
WFa. FAR - 01001 
prof. dr hab. M. Bruska 

15 15/ - 3 Zaliczenie 

1/1 Biofizyka 
WFa. FAR - 01002 
prof. dr hab. F. Jaroszyk 

- 30/- 4 Zaliczenie 

1/1 Biologia z podstawami gene-
tyki 
WFa. FAR - 01003 
dr hab. ElŜbieta Wandurska 
Nowak 

15 30/15 6 Egzamin 

1/1-2 Botanika farmaceutyczna 

WFa. FAR - 01004 
prof. dr hab. J. Budzianowski 

30 60/ - 9 Egzamin 

1/1-2 Chemia ogólna i nieorganiczna 
WFa. FAR - 01005 
prof. dr hab. T. Gierlach-Hładoń 

45 90/15 15 Egzamin 

1/2 Chemia organiczna 
WFa. FAR - 01006 
prof.  dr hab. L. Zaprutko 

30 - /15 5 Zaliczenie 

1/1 Matematyka 
WFa.FAR - 01007 
mgr A. Lemańczyk 

- 30/- 3 Zaliczenie 

1/2 Statystyka 
WFa. FAR - 01008 
mgr A. Lemańczyk 

- 30/ - 2 Zaliczenie 

1/2 Historia filozofii 

WFa. FAR - 01009 

prof.  dr hab. M. Musielak 

 

 

- 15/ - 1 Egzamin lub 
zaliczenie 
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1/2 Socjologia 

WFa. FAR - 01010 

prof.  dr hab. M. Musielak 

 

- 15/ - 1 Zaliczenie lub 
egzamin 

 

1/1-2 

Język obcy  

WFa. FAR - 01011 

mgr E. Gąsiorowska-Czarnecka                    

- 60/ - 2 Zaliczenie 

1/1-2 Wychowanie fizyczne  

WFa. FAR – 01012 

dr  J. Przybylski 

- 60/ - 1 Zaliczenie 

1/1-2 Język łaciński 

WFa. FAR - 01013 

mgr E. Gąsiorowska-Czarnecka                    

- 60/ - 2 Zaliczenie 

 
                                                  

                                         Razem:  54 pkt. ECTS 
 

Do zaliczenia I roku naleŜy uzyskać 60 pkt. ECTS – w tym: 54 pkt. ECTS z tytułu studiowania 

przedmiotów obowiązkowych i 6 pkt. ECTS z przedmiotów fakultatywnych. 
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II  ROK   
 

Liczba godzin 
 

 

Rok/sem. 
     Przedmioty obowiązkowe 

           Kod przedmiotu 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot 

Wykł. Ćw./Sem. 

Pkt. 
ECTS 

Forma 
zaliczenia 

2/4 Biochemia                            
WFa. FAR - 02001 
prof. dr hab. W. Baer-
Dubowska 

15 - /15 3 Zaliczenie 

2/3-4 Chemia analityczna 
WFa. FAR - 02002 
prof. dr hab. Z. Kokot 

45 120/15 13 Egzamin 

2/3-4 Chemia fizyczna                    
WFa. FAR - 02003 
dr hab. F. Główka prof. UM 

30 75/15 9 Egzamin 

2/3-4 Chemia organiczna                                         
WFa. FAR - 02004 
prof.  dr hab. L. Zaprutko  

45 120/ - 13 Egzamin 

2/4 Fizjologia człowieka  
WFa. FAR - -2005 
dr hab. J. Koźlik prof. UM 

30 36/9 5 Egzamin 

2/4 Immunologia 
WFa. FAR - 02006 
prof. dr hab. A. Mackiewicz 

- 30/ - 2 Zaliczenie 

2/4 Patofizjologia           
WFa. FAR – 02007 
dr hab. M. Simon prof. UM 

30 30/- 5 Egzamin 

2/4 Technologia informacyjna 
WFa. FAR - 02008 
prof. dr hab. J.A. Moczko 

- 30/ - 1 Zaliczenie 

2/3-4 Kwalifikowana pierwsza po-
moc 
WFa. FAR - 02009 
prof. dr hab. L. Drobnik 

- 30/15  2 Zaliczenie 

2/3-4 Język obcy                               
WFa. FAR - 02010 
mgr E. Gąsiorowska-Czarnecka 

- 60/ - 3 Egzamin 

 
 

                                               
                                        Razem:   56 pkt. ECTS 

Do zaliczenia II roku naleŜy uzyskać 60 pkt. ECTS – w tym: 56 pkt. ECTS z tytułu  studiowania 

przedmiotów obowiązkowych i 4 pkt. ECTS z przedmiotów fakultatywnych. 
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III  ROK   

 

Liczba godzin 
 

 

Rok/sem.      Przedmioty obowiązkowe 

           Kod przedmiotu 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot 

Wykł. Ćw./Sem. 

Pkt. 
ECTS Forma 

zaliczenia 

3/5 Biochemia  
WFA. FAR - 03001 
prof. dr hab. W. Baer-
Dubowska 

- 60/30 6 Egzamin 

3/6 Biologia molekularna            
WfA. Far - 03002 
prof. dr hab. W. Baer-
Dubowska 

- 10/20 2 Zaliczenie 

3/5-6 Chemia leków 
WFa. FAR - 03003 
dr hab. A. Jelińsk prof. UM 

60 135/60 17 Egzamin 

3/5 Chemia radiofarmaceutyczna  
WFa. FAR - 03004 
prof. dr hab. B. Marciniec 

15 - / - 1 Zaliczenie 

3/5-6 Farmakognozja 
WFa. FAR - 03005 
prof.  dr hab. I. Matławska  

30 120/ - 10 Egzamin 

3/6 Farmakologia z farmakody-
namiką   
WFa. FAR - 03006 
prof. dr hab. B. Hładoń 

30 -/15 3 Zaliczenie 

3/6 Mikrobiologia 
WFa. FAR - 03007 
prof. dr hab. Z. Muszyński 

15 75/ - 6 Egzamin 

  
  3/5-6 

Technologia postaci leku 
WFa. FAR - 03008 

prof. dr hab. J. Lulek 

30 150/ - 12 Zaliczenie 

            
       Razem:   57 pkt. ECTS 
 
Do zaliczenia III roku naleŜy uzyskać 60 pkt. ECTS – w tym: 57 pkt. ECTS  z tytułu studiowania 

przedmiotów obowiązkowych i 3 pkt. ECTS z przedmiotów fakultatywnych.  

Po III roku obowiązuje praktyka wakacyjna w aptece otwartej: 160 godz. (20 dni roboczych). 
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I V  ROK   
 

Liczba godzin 
 

 

Rok/sem. 
      Przedmioty obowiązkowe 

           Kod przedmiotu 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot 

Wykł. Ćw./Sem. 

Pkt. 
ECTS 

Forma 
zaliczenia 

4/8 Biotechnologia farmaceu-
tyczna 
WFa. FAR - 04001 
prof. dr hab. J. Budzianowski  

30 -/- 2 Zaliczenie 

4/7 Bromatologia 
WFa. FAR - 04002 
prof.  dr hab. J. Przysławski 

26 36/13 5 Egzamin 

4/7-8 Farmakologia   z farmakody-
namiką             
WFa. FAR - 04003 
prof. dr hab. B. Hładoń  

90 90/ - 13 Egzamin 

4/7 Farmakokinetyka 

WFa. FAR - 04004 
dr hab. M. Chrzanowska prof. 
UM 

10 20/ - 5 Egzamin 

4/8 Farmakoterapia z naukową 
informacją o lekach  

WFa . FfAR - 04005 
prof. dr hab. E. Grześkowiak 

15 75/ - 6 Egzamin 

4/7 Historia farmacji  
WFa.FAR - 04006 
dr hab. A. Magowska 

- 15 /- 1 Zaliczenie 

4/8 Leki pochodzenia naturalne-
go 

WFa. FAR- 04007 

dr hab.. Gerard Nowak prof. 
UM 

- -/30 2 Zaliczenie 

4/7 Synteza i technologia środ-
ków leczniczych 
WFa. FAR - 04008 
dr hab. St. Sobiak  

15 75/ - 6 Egzamin 

4/7-8 Technologia postaci leku            
WfA. Far - 04009 
prof. dr hab. J. Lulek 

45 82/ 8 9 Zaliczenie 

4/7-8 Toksykologia                                   
WFa. FAR - 04010 
prof. dr hab. J. Jodynis-Liebert  

30 60/ - 7 Egzamin 
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Razem:  56 pkt. ECTS 

Do zaliczenia IV roku naleŜy uzyskać 60 pkt. ECTS – w tym: 56 pkt. ECTS z tytułu studiowania 
przedmiotów obowiązkowych i 4 pkt. ECTS z przedmiotów fakultatywnych.  
 
Po IV roku obowiązuje praktyka wakacyjna w aptece szpitalnej,w przemyśle farmaceutycznym, w 
laboratoriach kontroli leków, stacjach sanitarno-epidemiologicznych: 160 godz. (20 dni roboczych). 
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V   ROK   
 

Liczba godzin 
 

 

Rok/sem. 
     Przedmioty obowiązkowe 

           Kod przedmiotu 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot 

Wykł. Ćw./Sem. 

Pkt. 
ECTS 

Forma 
zaliczenia 

5/9 Biofarmacja 
WFa. FAR - 05001 
prof. dr hab. E. Grześkowiak 

- 15/ - 3 Zaliczenie 

5/9 Etyka ogólna              

WFa. FAR - 05002 
prof. dr hab . E. Nowakowska  

15 - / - 1 Zaliczenie 

5/9 Etyka zawodowa                   
WFa. FAR - 05003 
dr  L. Bartkowiak 

- - /15 1 Zaliczenie 

5/9 Higiena i epidemiologia 
WFa. FAR - 05004 
dr hab. J.T. Marcinkowski 
prof.UM 

- 20/10 2 Egzamin 

5/9 Prawo farmaceutyczne 
WFa. FAR - 05005 
dr K. Jakubiec  

30 - / - 1 Zaliczenie 

5/9 Farmakoekonomika                                
WFa. FAR - 05006 
prof. dr hab. E. Nowakowska 

10 - /20 2 Zaliczenie 

5/9 Farmacja praktyczna w  
aptece  
WFa. FAR - 05007 
dr A. Matschay 

- 27/3 2 Zaliczenie 

5/9 Opieka farmaceutyczna                        
WFa. FAR - 05008 
dr A. Matschay 

- 42/3 2 Zaliczenie 

5/9 Technologia postaci leku                        
WFa. FAR - 05009 
prof. dr hab. J. Lulek 

15 15/ - 6 Egzamin 

5/9 Propedeutyka onkologii dla 
farmaceutów 

WFa. FAR – 05010 
Prof. dr hab.. W. Golusiński 

- -/30 2 Zaliczenie 

5/9-10 Ćwiczenia specjalistyczne  - 175/ - 16 Zaliczenie 

5/9-10 Praca magisterska - 200 20 Zaliczenie 
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Razem:  58 pkt. ECTS 

 
Do zaliczenia V roku naleŜy uzyskać 60 pkt. ECTS – w tym: 58 pkt. ECTS z tytułu  studiowania 

przedmiotów obowiązkowych i  2 pkt. ECTS z przedmiotów fakultatywnych. 

Po V roku studenci odbywają 6-miesięczny obowiązkowy staŜ w aptece. Warunkiem rozpoczęcia 

staŜu jest obrona pracy magisterskiej oraz zdany egzamin magisterski. 
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1.2. Wykaz fakultatywnych przedmiotów nauczania 
 
I ROK 

                                                           

Liczba godzin 
 

 

Rok/sem.      Przedmioty fakultatywne 

           Kod przedmiotu 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot 

Wykł. Ćw./Sem. 

Pkt. 
ECTS Forma 

zaliczenia 

1/2 Systemy nazewnictwa sub-
stancji chemicznych 
WFa. FAR - 01020 
dr hab. A. Katrusiak 

- -/15 1 Zaliczenie 

 

1/2 Rośliny lecznicze i chronione 
w warunkach naturalnych i 
uprawie 
WFa. FAR - 01021 
dr A. Budzianowska 

- -/15 1 Zaliczenie  

1/2 Socjologia zdrowia i medy-
cyny 
WFa.FAR - 01022 
dr M. Gromadecka-Sutkiewicz,  

mgr J. Kłos 

- -15/ 1 Zaliczenie 

1/1 Problematyka patologii spo-
łecznej 

WFa. FAR - 01023 
dr M. Gromadecka-Sutkiewicz,  

mgr J. Kłos 

- -/15 1 Zaliczenie  

1/1-2 Aromaterapia 
WFa. FAR – 01024 
.dr hab. G. Nowak prof. UM 

- -/15 1 Zaliczenie  

1/1-2 Komunikacja społeczna 

WFa. FAR - -01025 
dr J. Skommer                      

- -/15 1 Zaliczenie 

 

1/1 Zachowanie zdrowotne spo-
łeczeństwa polskiego 
WFa. FAR - 01026 
dr M. Gromadecka-Sutkiewicz, 

mgr J.Klos                     

- -/15 1 Zaliczenie 

1/1 Propedeutyka biofizyki 
WFa. FAR - 01027 
dr K.Michalak 

30 -/ - 2 Zaliczenie 

1/2 Naturalne substancje aktyw-
ne w piwie 
WFa. FAR - 01028 
dr D. Olender                     

- 7/8 - 1 Zaliczenie 

1/1 Chemia w Ŝyciu codziennym 
WFa. FAR - 01029 
prof. dr hab. Z. Kokot, 

dr J. Matysiak                    

- 15/-  1 Zaliczenie 
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  II ROK 
                                                         

Liczba godzin 
 

 

Rok/sem.     Przedmioty fakultatywne 

           Kod przedmiotu 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot 

Wykł. Ćw./Sem. 

Pkt. 
ECTS Forma 

zaliczenia 

2/3 Podstawy biokrystalografii 
WFa. FAR - 02020 
dr E.Tykarska 

- -/15 1 Zaliczenie 

 

2/3 Oddziaływania międzyczą-
steczkowe 
WFa. FAR - 02021 
dr hab. A. Katrusiak 

- -/15 1 Zaliczenie 

2/4 Wykorzystanie promieniowa-
nia elektromagnetycznego w 
analizie związków organicz-
nych 
WFa.FAR - 02022 
dr hab. A. Gzella 

- -/15 1 Zaliczenie 

2/4 Struktura i znaczenie wybra-
nych biocząsteczek 

WFa. FAR - 02023 
dr K.Majewska 

- -/15 1 Zaliczenie 

2/4 Postępy w chemii związków 
heterocyklicznych 
WFa. FAR - 02024 
dr K. Majewska 

- -/15 1 Zaliczenie  

2/4 Technika mikrofalowa w na-
ukach farmaceutycznych 

WFa. FAR - 02025 
dr A. Pawełczyk                     

- 6/9 1 Zaliczenie 

2/3-4 Kinezjologia  
WFa. FAR - 02026 
dr D. Zielonka                     

- -/15 1 Zaliczenie 

2/3 Produkty pszczele - działanie 
i zastosowanie w lecznictwie 
WFa. FAR - 02027 
dr J. Matysiak 

- -/15 1 Zaliczenie 

2/3 Planowanie rodziny i seksu-
ologia 
WFa. FAR – 02028 
dr hab. M. Wilczak prof. UM  
 

- -/15 1 Zaliczenie 

2/3-4 Ruch jako profilaktyka cho-
rób zawodowych 
WFa. FAR – 02029 
dr  J. Przybylski 
 

- 15/- 1 Zaliczenie 
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2/3 Patomechanizm molekularny 
zaburzeń wchłaniania i wyda-
lania – nerka i jelito 
WFa. FAR – 02030 
dr hab. M. Simon prof. UM 
 

- -/15 1 Zaliczenie 

2/3 Biostatystyka- metody za-
awansowane 
WFa. FAR – 02031 
prof. dr hab. J. Moczko 
 

- 15/- 1 Zaliczenie 

2/3-4 Rozwój seksuologii ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
aspektów biologiczno-
medycznych 
WFa. FAR – 02032 
dr hab. A. Magowska 
 

- -/15 1 Zaliczenie 
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     III ROK 

Liczba godzin 
 

 

Rok/sem.      Przedmioty fakultatywne 

           Kod przedmiotu 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot 

Wykł. Ćw./Sem. 

Pkt. 
ECTS Forma 

zaliczenia 

3/6 Preparaty krwiopochodne i 
ich zastosowanie w lecznic-
twie  
WFa. FAR - 03020 
dr E. Ignatowicz 

- -/15 1 Zaliczenie 

 

3/6 Obrazowanie cyfrowe w me-
dycynie i farmacji 
WFa. FAR - 03021 
dr hab.M. Bernard 

- -/15 1 Zaliczenie 

3/6 Farmakologia PPG (perintal-
na, pediatryczna, geriatrycz-
na) 
WFa.FAR - 03022 
prof. dr hab. B. Hładoń 

- 6/9 1 Zaliczenie 

3/5 Język obcy w praktyce far-
maceutycznej 

WFa. FAR - 03023 
mgr.  E. Gąsiorowska-
Czarnecka 

- 30/- 2 Zaliczenie 

3/5-6 Metody chrormatogrficzne w 
analizie leku roślinnego 
WFa. FAR - 03024 
prof. dr hab. I. Matławska 

- 30/- 2 Zaliczenie  

3/5-6 Metody izolacji i analityki 
związków biologicznie czyn-
nych w surowcach roślin-
nych 

WFa. FAR - 03025 
prof. dr hab. I. Matławska                    

- 30/- 2 Zaliczenie 

3/5-6 Rośliny lecznicze w uprawie. 
Przetwórstwo surowców 
zielarskich.  
WFa. FAR - 03026 
prof. dr hab. I. Matławska                    

- 15/- 1 Zaliczenie 

3/6 Podstawy neurobiologii 
WFa. FAR - 03027 
dr hab. J. Dorszewska 

- -/15 1 Zaliczenie 

3/5-6 Ocena kosztów terapii dla 
wybranych leków z grupy 
OTC  
WFa. FAR – 03028 
dr K. Kus               

- 30/- 2 Zaliczenie 

3/5-6 Ruch profilaktyką zdrowia 
WFa. FAR – 03029 
dr J. Przybylski    
           

- 15/- 1 Zaliczenie 
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3/5 Dobór synonimów leków w 
wybranych stanach patolo-
gicznych w oparciu o pro-
gram komputerowy  „KS 
Apteka” 
WFa. FAR – 03030 
dr hab. M. Simon prof. UM    
                  

- 15/-  1 Zaliczenie 

3/5-6 Pozaeuropejskie rośliny 
lecznicze w preparatach 
określonych jako suplementy 
diety 
WFa. FAR – 03031 
dr hab. W. Bylka prof. UM      
                

- -/15 1 Zaliczenie 

3/5 Nutrikosmetyki 
WFa. FAR – 03032 
dr J. Cielecka-Piontek         
             

8 -/7 1 Zaliczenie 

3/5 Walidacja metod mikrobiolo-
gicznej kontroli jakości leków 
WFa. FAR – 03033 
prof. dr hab. Z. Muszyński  
                    

- 15/- 1 Zaliczenie 

3/5-6 Mikrobiologia środowiska: 
woda, powietrze, Ŝywność 
WFa. FAR – 03034 
prof. dr hab. Z. Muszyński      
                

- 15/- 1 Zaliczenie 

3/6 Wybrane elementy rentgeno-
grafii strukturalnej 
WFa. FAR – 03035 
dr  hab. A. Gzella           
           

- 5/10 1 Zaliczenie 

3/5-6 Terapia genowa jako alterna-
tywa farmakoterapii 
WFa. FAR – 03036 
mgr inŜ. A. Gandecka        
              

- -/15 1 Zaliczenie 
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                                                           IV ROK 
                                                                                  

Liczba godzin 
 

 

Rok/sem. Przedmioty fakultatywne 

Kod przedmiotu 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot 

Wykł. Ćw./Sem. 

Pkt. 
ECTS Forma 

zaliczenia 

4/7-8 Komunikacja w aptece 
WFa. FAR - 04020 
dr K. Kus 

- 15/- 1 Zaliczenie 

 

4/8 Farmakogenetyka z farmako-
logią molekularną 
WFa. FAR - 04021 
prof. dr hab. B. Hładoń 

- -/30 2 Zaliczenie  

4/7-8 Welles – budowanie równo-
wagi psycho-fizycznej 

WFa. FAR - 04022 
dr J. Przybylski 

- 15/- 1 Zaliczenie 

4/8 Chemia substancji zapacho-
wych 
WFa. FAR - 04023 
prof. dr hab. L.Zaprutko 

- -/15 1 Zaliczenie  

4/7 Zasady Ŝywienia w zróŜnico-
wanych wiekowo grupach 
ludności  

WFa. FAR - 04024 
prof. dr hab. J .Przysławski              

4 7/4 1 Zaliczenie 

4/8 Współczesne zagroŜenia 
środowiskowe człowieka 
WFa. FAR - 04025 
prof. dr hab. J.Jodynis -Liebert                    

- 15/- 1 Zaliczenie 

4/7 Biotechnologia farmaceu-
tyczna 
WFa. FAR - 04026 
prof. O. Kayser Uniwersytet w 
Dortmund 

- -/15 2 Zaliczenie 

4/7 Analiza leków złoŜonych 
WFa. FAR - 04027 
prof. dr hab. B. Marciniec 

15 30/- 3 Zaliczenie 

4/7 Opieka farmaceutyczna w 
geriatrii 
WFa. FAR – 04028 
prof. dr hab. K. Wieczorowska-
Tobis  

- -/15 1 Zaliczenie 

4/7-8 Technologia produkcji sub-
stancji biologicznie czynnych 
pochodzenia naturalnego 
WFa. FAR – 04029 
mgr M. Moritz 

- -/15 1 Zaliczenie 

4/7 Zasady GMP w produkcji i 
dystrybucji  preparatów far-
maceutycznych 
WFa. FAR – 04030 
dr hab. S. Sobiak 

- 15/- 1 Zaliczenie 
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4/7-8 Biomateriały i nanotechnolo-
gie dla farmaceutów 
WFa. FAR – 04031 
dr T. Gośliński 
 

- -/15 1 Zaliczenie 

4/7 Elementy kosmetologii w 
praktyce farmaceutycznej 
WFa. FAR – 04032 
dr hab. G. Nowak prof. UM 
 

- 25/5 2 Zaliczenie 

4/7-8 Podstawy suicydologii i wik-
tymologii 
WFa. FAR – 04033 
dr M.Binczycka-Anholcer 
 

- 15/- 1 Zaliczenie 

4/7-8 Nowoczesne materiały opa-
trunkowe w leczeniu ran 
WFa. FAR – 04034 
mgr M. Olejniczak-Rabinek 
 

- 15/- 1 Zaliczenie 

4/7-8 Biologicznie uwarunkowania 
chorób cywilizacyjnych 
WFa. FAR – 04035  
prof. dr hab. K. CzyŜewska 
 

- -/15 1 Zaliczenie 

4/7-8 Fotoprotektory i fotouczula-
cze 
WFa. FAR – 04036 
dr hab. B. Stanisz 
 

10 -/5 1 Zaliczenie 

4/7-8 Wprowadzenie do modelo-
wania molekularnego 
WFa. FAR – 04037 
dr Z. Dutkiewicz 
 

- 15/- 1 Zaliczenie 

4/8 Terapia i prewencja zespołu 
metabolicznego –
cywilizacyjnego problemu 
XXI wieku 
WFa. FAR – 04038 
dr I. Zaporowska 
 

- -/ 15 1 Zaliczenie 

4/7 Postępy w farmakoterapii 
chorób alergicznych 
WFa. FAR – 04039 
dr H. Winiarska 
 

- -/15 1 Zaliczenie 

4/7 Elementy chemioinformatyki 
w farmacji 
WFa. FAR – 04040 
dr hab. M. Bernard 
 

- -/15 1 Zaliczenie 

4/7 Własność intelektualna a 
rynek farmaceutyczny 
WFa. FAR – 04041 
dr J. RóŜański 
 
 
 

- -/15 1 Zaliczenie 
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4/8 Rola farmaceuty w rozwią-
zywaniu wybranych pro-
blemów zdrowotnych u 
matki i dziecka 
WFa. FAR – 04042 
dr A. Matschay 

- -/15 1 Zaliczenie 

4/7 Farmakokinetyka w prak-
tyce klinicznej-obliczenia 
WFa. FAR – 04043 
dr hab. F. Główka prof. UM 
 

- -/15 1 Zaliczenie 
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    V ROK 
                                                        

Liczba godzin 
 

 

Rok/sem. Przedmioty fakultatywne    

  Kod przedmiotu 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot 

Wykł. Ćw./Sem. 

Pkt. 
ECTS Forma 

zaliczenia 

5/9 Badania kliniczne 
WFa. FAR - 05020 
prof. dr hab. E. Grześkowiak 

- 15/- 1 Zaliczenie 

 

5/9 Ocena trwałości substancji 
leczniczych i preparatów 
farmaceutycznych 
WFa. FAR - 05021 
dr hab. A. Jelińska prof. UM 

- 15/15 2 Zaliczenie  

5/9 Dopuczszenie do obrotu 
preparatów farmaceutycz-
nych 
WFa.FAR - 05022 
prof. dr hab. L. Zaprutko 

- -/15 1 Zaliczenie 

5/9 Podstawy informacji nauko-
wej  

WFa. FAR - 05023 
mgr A. Piotrowicz 

5 10/- 1 Zaliczenie  

5/9 Techniki menadŜerskie 
WFa. FAR - 05024 
dr  K. Kus 

- -15 1 Zaliczenie 

5/9 Aktywność ruchowa promo-
cją zdrowia 

WFa. FAR - 05025 
dr J.Przybylski                     

- 15/- 1 Zaliczenie 

5/9 Monitorowanie działań niepo-
Ŝądanych wg przepisów Unii 
Europejskiej 
WFa. FAR - 05026 
dr K. Kus                     

- -/15 1 Zaliczenie 

5/9 Samoleczenie- błędy samo-
dzielnego stosowania leków i 
wynikające z nich zagroŜenia 
Ŝycia 
WFa. FAR - 05027 
dr K. Kus 

- -/15 1 Zaliczenie 

5/9 Kosmetyka naturalna 
WFa. FAR – 05028 
dr hab. G. Nowak prof. UM 
 

- -/15 1 Zaliczenie 

5/9 Interakcje roślinnych surow-
ców naturalnych z produkta-
mi leczniczymi i suplemen-
tami diety 
WFa. FAR – 05029 
dr L. Ratajczak   
 

- -/15 1 Zaliczenie 
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5/9 Marketing w aptece 
WFa. FAR – 05030 
dr K.Kus 

5 -/10 1 Zaliczenie 

5/9 Wyroby medyczne i farma-
ceutyczne w świetle dyrektyw 
unijnych 
WFa. FAR – 05031 
dr K. Kus 
 

- -/15 1 Zaliczenie 

5/9 Farmakokinetyka w praktyce 
klinicznej-obliczenia 
WFa. FAR – 05032 
dr hab. F. Główka prof. UM 
 

- -/15 1 Zaliczenie 

5/9 Farmakoterapia  geriatryczna 
–analiza przypadków 
WFa. FAR – 05033 
prof. dr hab. K. Wieczorowska-
Tobis 

- -/15 1 Zaliczenie 

5/9 Nauka a pieniądze, czyli 
przedsiębiorczość oparta na 
wiedzy 
WFa. FAR – 05034 
dr J. RóŜański 
 

5 -/10 1 Zaliczenie 

5/9 Łatwiej być męŜczyzną czy 
kobietą? Andropauza i me-
nopauza 
WFa. FAR – 05035 
mgr M. Olejniczak-Rabinek 
 

- -/15 1 Zaliczenie 
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PRZEDMIOTY  OBOWIĄZKOWE 

1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Anatomia człowieka 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01001 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
I rok, II semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
3 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wykłady 15 godzin 
2 godz. tygodniowo (7 tygodni) 
1 godz. tygodniowo (1 tydzień) 
 
Ćwiczenia 15 godzin 
2 godz. tygodniowo (7 tygodni) 
1 godz. tygodniowo ( 1 tydzień) 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Ewa Korzeniowska-Kromer, dr n. med. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
Małgorzata Bruska, prof. dr hab. med. 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Bez wstępnych wymagań 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Celem nauczania anatomii jest opanowanie podsta-
wowych wiadomości o budowie i topografii układów i 
narządów wchodzących w ich skład, nawiązanie do 
ich funkcji, a takŜe ogólne wiadomości o przebiegu 
duŜych naczyń i nerwów i zakresie ich unaczynienia i 
unerwienia. 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Zajęcia z anatomii obejmują ogólne wiadomości o 
układzie szkieletowym: podział, funkcje, rodzaje ko-
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ści i ich połączenia. O układzie naczyniowym: budo-
wa serca, główne tętnice, Ŝyły i przewody chłonne. O 
układzie nerwowym: podział i funkcje poszczegól-
nych jego części oraz o układzie pokarmowym, od-
dechowym, moczowo-płciowym ze szczególnym 
uwzględnieniem budowy i funkcji najwaŜniejszych 
narządów tych układów. 
Zajęcia z anatomii systematycznej powinny zawierać 
elementy topograficzne, a takŜe uwzględniać aspekty 
kliniczne wybranych układów i narządów. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie testowe po zakończeniu zajęć 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Woźniak W (red): Anatomia człowieka. Pod-

ręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. 
      Wyd. II poprawione i uzupełnione. 
      Wyd. Med. Urban&Partner Wrocław              
      2003 
2. Sobotta: Atlas anatomii człowieka tom I i II. 

Wyd. Med. Urban&Partner Wrocław 
2001.     
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Biofizyka 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Biofizyki UM w Poznaniu 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01002 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
I rok, I semestr  

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
4 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Ćwiczenia 30 godz.  

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Feliks Jaroszyk, prof. dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
Leszek Kubisz, dr hab. 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu fizyki, 
chemii i biologii na poziomie liceum ogólnokształcą-
cego 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Student poznaje najwaŜniejsze zjawiska fizyczne 
leŜące u podstaw procesów zachodzą-cych w orga-
nizmie człowieka (przepływ krwi, powstawanie i 
przewodzenie impulsów nerwowych, przemiana ma-
terii, transport przez błony biologiczne); poznaje zja-
wiska towarzyszące oddziaływaniu na materię niektó-
rych czynników fizycznych (pole elektryczne, światło, 
elektromagnetyczne promieniowanie jonizujące); 
zaznajamia się z ogólnymi zasadami wykonywania 
bezpośrednich i pośrednich pomiarów wielkości fi-
zycznych oraz opracowania wyników tych pomiarów 
(wykresy, najprostsze sposoby szacowania błędów). 
Kształtowane są zachowania przydatne w sytuacjach 
problemowych, (określanie celu działania, dokumen-
towanie jego przebiegu, formułowanie wniosków).  
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Tematy wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych: 
1. Wyznaczanie rozmiarów małych obiektów metodą 
mikroskopową 
2. Podstawy analizy sygnałów cyfrowych i analogo-
wych 
3.Warstwa monomolekularna i napięcie powierzch-
niowe 
4. Dyfuzja, dializa, elektrodializa 
5. Przewodnictwo elektryczne tkanek 
6. Siła elektromotoryczna ogniwa stęŜeniowego 
7. Refraktometria 
8. Absorpcjometria 
9. Osłabianie promieniowania jonizującego 
10. Prawa przepływu przez naczynia, fala tętna. 
11. Potencjał czynnościowy neuronu 
12. Właściwości lepko-spręŜyste mięśni 
13. Wyznaczanie przemiany materii, biokalorymetria 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
  W trakcie kaŜdych ćwiczeń oceniane jest przygoto-
wanie teoretyczne do ćwiczenia, przebieg ćwiczenia 
(wyniki uzyskane w przeprowadzanym eksperymen-
cie) oraz wnioski wyprowadzone na podstawie wyni-
ków. 
  Student otrzymuje 0-5 punktów za kaŜde ćwiczenie. 
Uzyskanie minimum punktów upowaŜnia do przystą-
pienia do kolokwium końcowego z ćwiczeń w formie 
pisemnej, w czasie którego student zdaje całość 
obowiązującego materiału. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. „Wy brane ćwiczenia laboratoryjne z biofizy-

ki” pod red. P. Piskunowicza i M. Tuliszki 
(Poznań 2007) 

2. Jaroszyk F. (red.)  Biofizyka: podręcznik dla 
studentów. WL PZWL, Warszawa 2001 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Biologia z podstawami genetyki  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01003 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
I rok. I semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
6 

8.  
Metody nauczania 
 

 
1. Wykłady: 15 godzin (2 godziny tygodniowo 

przez 8 tygodni). 
2. Seminaria: 15 godzin (3 godziny tygodniowo 

przez 5 tygodni). 
3. Ćwiczenia laboratoryjne: 30 godzin (3 godzi-

ny tygodniowo przez 10 tygodni). 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
ElŜbieta Wandurska-Nowak, dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby egzaminującej 
bądź udzielającej zaliczenia w przypad-
ku, gdy nie jest nim osoba prowadząca 
dany przedmiot  

 
 
ElŜbieta Wandurska-Nowak, dr hab. 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Znajomość podstaw genetyki:  
- pojęcia: DNA, RNA, replikacja, transkrypcja, trans-
lacja, kod genetyczny, gen, allel, genom, genotyp, 
fenotyp, homozygotyczność, heterozygotyczność, 
chromosom, crossing-over 
- zasady dziedziczenia: prawa Mendla i chromoso-
mowa teoria dziedziczności Morgana 
- mutacje genowe i chromosomowe 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Opis zakładanych kompetencji i umiejętności: 
 

1. Poznanie najwaŜniejszych zagadnień z za-
kresu genetyki człowieka oraz wybranych 
chorób uwarunkowanych genetycznie. 

2. Uzyskanie wiedzy z zakresu wybranych za-
gadnień biologii (m.in. na temat organizacji 
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Ŝywej materii i funkcjonowania organizmów), 
ekologii oraz parazytologii lekarskiej. 

3. Nabycie kompetencji w rozumieniu: mecha-
nizmów funkcjonowania Ŝywych organizmów 
na poszczególnych poziomach ich organiza-
cji, zaleŜności między organizmami i środo-
wiskiem, środowiskowych zagroŜeń zdrowia 
człowieka. 

4. Nabycie kompetencji w posługiwaniu się mi-
kroskopem optycznym. 

5. Uzyskanie umiejętności przygotowania oraz 
publicznego przedstawienia prezentacji mul-
timedialnej. 

 
14.  

Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Opis treści przedmiotu: 
 
Współdziałanie genów: plejotropia, dziedziczenie 
poligenowe (wieloczynnikowe) cech człowieka. Or-
ganizacja genomów: genom człowieka i genetyczny 
polimorfizm populacji ludzkiej. Regulacja ekspresji 
genów: splicing, capping, poliadenylacja, czynniki 
transkrypcyjne, regulacja potranslacyjna. Genetyka 
rozwoju: genetyczne aspekty procesu róŜnicowania 
komórek, geny homeotyczne, geny Pax i ich mutacje 
(aniridia, zespół Waardenburga). Zmienność organi-
zmów: rodzaje zmienności, jej przyczyny. Podział 
mutacji: mutacje genowe (tranzycje, transwersje, 
delecje, insercje) i mutacje chromosomowe (struktu-
ralne i liczbowe). Przyczyny mutacji: błędy replikacyj-
ne, mutageny fizyczne i chemiczne. Skutki mutacji. 
Choroby wywołane mutacjami w mitochondrialnym 
DNA człowieka: zespół Lebera, zespół Leigha, mio-
patie. Mutacje dynamiczne w genomie człowieka 
oraz choroby wywołane tymi mutacjami: dystrofia 
miotoniczna, choroba Huntingtona, zespół łamliwego 
chromosomu X. Determinacja płci u ludzi. Choroby 
genetyczne człowieka sprzęŜone z płcią: hemofilia, 
dystrofia mięśniowa Duchenne’a, daltonizm. Chro-
mosomowe mutacje strukturalne i liczbowe występu-
jące u ludzi: chromosom Filadelfia, zespół kociego 
krzyku, zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół 
Pataua, zespół Turnera, zespół Klinefeltera. Jedno-
genowe choroby genetyczne człowieka: mukowiscy-
doza, anemia sierpowata, fenyloketonuria, albinizm, 
alkaptonuria. Elementy organizacji i funkcjonowania 
Ŝywej materii na przykładzie komórek, tkanek i na-
rządów. Interakcje międzygatunkowe w ekosystemie. 
Biologiczne zanieczyszczenia środowiska (hydrosfe-
ry i litosfery). Środowiskowe zagroŜenia zdrowia 
człowieka (zanieczyszczenia Ŝywności, zanieczysz-
czenia powietrza atmosferycznego, promieniowanie 
UV, hałas, wibracje). Organizmy transgeniczne. Pod-
stawy parazytologii lekarskiej: biologia i diagnostyka 
najwaŜniejszych pasoŜytów człowieka oraz epide-
miologia najczęściej występujących chorób pasoŜyt-
niczych człowieka. Czynniki wpływające na pojawia-
nie się nowych chorób zakaźnych i pasoŜytniczych 
człowieka. 
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15.  
Metody oceny pracy studenta 
 

 
1. Trzy cząstkowe sprawdziany testowe z za-

kresu ćwiczeń z parazytologii lekarskiej. 
2. Ocena umiejętności połączenia zdobytej 

wiedzy z umiejętnością wyszukiwania odpo-
wiednich informacji oraz z umiejętnością 
współpracy w zespole w trakcie rozwiązywa-
nia określonych problemów diagnostycznych 
na podstawie multimedialnego quizu z dia-
gnostyki parazytologicznej, opartego na ory-
ginalnych przypadkach chorobowych. 

3. Ocena opracowania wybranych tematów do-
tyczących zagadnień biologii ogólnej na pod-
stawie przygotowanych i przedstawionych 
prezentacji multimedialnych. 

4. Egzamin testowy z genetyki. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Drewa G., Ferenc T. (red.) – Podstawy gene-

tyki dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo 
Medyczne Urban i Partner, Wrocław 2007 
(wyd. II). 

2. Passarge E. – Genetyka. Ilustrowany prze-
wodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2004. 

3. Winter P., Hickey G., Fletcher H. – Genetyka. 
Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2009 (wyd. II). 

4. Bal J. (red.) – Biologia molekularna w medy-
cynie. Elementy genetyki klinicznej. Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 
(wyd. II). 

5. Bradley J., Johnson D., Pober B. – Genetyka 
medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2009. 

6. Kurnatowska A. (red.) – Ekologia. Jej związki 
z róŜnymi dziedzinami wiedzy medycznej. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2001. 

7. Kurnatowska A. (red.) – Ekologia. Jej związki 
z róŜnymi dziedzinami wiedzy. Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

8. Siemiński M. – Środowiskowe zagroŜenia 
zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2007. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Botanika Farmaceutyczna 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i 
Biotechnologii Roślin 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa.FAR - 01004 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
I rok, I i II semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
9 

8.  
Metody nauczania 
 

 
- wykłady – prezentacja multimedialna, 30 godzin, 
1,6 godz/tydzień, 19 tygodni  
- ćwiczenia – obserwacje mikroskopowe i ich doku-
mentacja prowadzone indywidualnie przez kaŜdego 
studenta, oznaczanie roślin; 60 godzin, 2 
godz/tydzień, 30 tygodni   
- konsultacje – przegląd przerobionych preparatów 
roślinnych z uŜyciem mikroskopu, zapoznawanie się 
z roślinami zielnikowymi 
- inne zajęcia praktyczne – przygotowanie zielnika 
roślin leczniczych z uŜyciem klucza do oznaczania 
- inne metody/formy: przekazywanie studentom ma-
teriałów dydaktycznych w formie elektronicznej: wy-
bór slajdów z wykładów, lista organów roślin leczni-
czych posiadających monografie botaniczne w far-
makopei europejskiej 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 
 

 
Jaromir Budzianowski, prof. dr hab. n.farm.  
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
Jaromir Budzianowski, prof. dr hab. n. farm. 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Podstawowa wiedza ze szkoły średniej z zakresu 
botaniki 
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Ogólnie - zrozumienie od strony botanicznej natury 
materiału roślinnego, który znajduje zastosowanie w 
farmacji w postaci roślin leczniczych i ich organów, 
które z kolei znajdują się na rynku farmaceutycznym i 
posiadają monografie z opisem cech botanicznych w 
farmakopeach (np. Farmakopea Europejska, Farma-
kopea Polska); równieŜ związana z tym umiejętność 
identyfikacji poprzez oznaczanie według klucza oraz 
analizę morfologiczną i anatomiczną.  
W szczególności nabycie:  
- znajomości anatomii, morfologii i systematyki, w 
tym nazw łacińskich gatunków, rodzin i organów o 
znaczeniu leczniczym;  
- wiedzy na temat biotechnologicznych metod pozy-
skiwania wartościowego materiału roślinnego;  
- umiejętności prowadzenia obserwacji mikroskopo-
wych i rozpoznawania komórek, tkanek i organów z 
uwzględnieniem cech diagnostycznych; umiejętności 
rozpoznawania podstawowych roślin leczniczych, 
posługiwania się kluczem do oznaczania roślin;  
- przygotowania zbioru zielnikowego z naukowym 
opracowaniem 
 
Przedmiot jest przedmiotem podstawowym dla stu-
diowania farmakognozji, leku pochodzenia natural-
nego, biotechnologii farmaceutycznej i częściowo 
mikrobiologii, toksykologii. 
 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Morfologia i anatomia - budowa komórki, tkanek i 
organów z uwzględnieniem cech diagnostycznych. 
  
Systematyka - metody badawcze z uwzględnieniem 
źródeł informacji taksonomicznych; charakterystyka 
morfologiczno-anatomiczna waŜniejszych grup sys-
tematycznych oraz gatunków prokariotycznych, grzy-
bów i roślin (zarodnikowych, nagonasiennych, okry-
tonasiennych) dostarczających surowców stosowa-
nych w farmacji;  
 
Biotechnologia roślin wyŜszych, kultury in vitro, mi-
krorozmnaŜanie, zarys transformacji genetycznej 
roślin za pomocą Agrobacterium, zastosowanie w 
farmacji;  
 
Sozologia - ochrona zasobów świata roślinnego, 
parki narodowe i inne formy ochrony w tym ochrona 
gatunkowa;  
 
Etnobotanika - nowoczesne metody poszukiwania 
roślin leczniczych w oparciu o lecznictwo tradycyjne 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
- egzamin testowy: terminy uzgadniane są ze studen-
tami, co najmniej dwa terminy pierwszego podejścia 
w czerwcu i na początku lipca oraz dwa  terminy 
poprawkowe na przełomie sierpnia i września; stu-
denci, którzy zaliczyli ćwiczenia co najmniej ponad 
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dobrze przystępują w odrębnym terminie do uprosz-
czonego egzaminu dotyczącego ustalonego zakresu 
materiału. 
 
- ćwiczenia: pięć sprawdzianów teoretycznych, trzy 
sprawdziany praktyczne - z anatomii za pomocą mi-
kroskopu oraz rozpoznawania gatunków leczniczych 
i znajomości nazewnictwa 
 
- zielnik: ocena sposobu wykonania 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
Podstawowa: 

1. -Broda B. Zarys botaniki farmaceutycz-
nej, PZWL, Warszawa 2002.  

2. Uzupełniająca: 
3. -Braune W., Leman A., Taubert H.  Prak-

tikum z anatomii roślin, PWN, Warszawa  
1975. 

4. -Broda B, Mowszowicz J. Przewodnik do 
oznaczania Roślin leczniczych, trujących 
i uŜytkowych. PZWL – Wydawnictwo Le-
karskie PZWL, Warszawa 2006. 

5. -Drobnik Jacek. Zielnik i zielnikoznaw-
stwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2007. 

6. -Hejnowicz Z.  Anatomia i histogeneza 
roślin naczyniowych. Organy 
wegetatywne,  Wydawnictwo Naukowe 
PWN,  Warszawa 2002. 

7. -Michalik B. (red.) Zastosowanie metod 
biotechnologicznych w hodowli roślin, 
Drukrol S.C., Kraków 1996. 

8. -Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 
Rośliny Polskie, PWN, Warszawa 1986. 

9. -Szweykowska A., Szweykowski J.  Bo-
tanika (T.1, T.2),  Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2007. 

10. -Zenkteller M. (red.) Hodowla komórek i 
tkanek roślinnych, PWN, Warszawa 
1984. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Chemia ogólna i nieorganiczna 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej 
 i Analitycznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01005 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy  

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
I rok, I i II semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
15 

8.  
Metody nauczania 
 

 
- metody podające: 
  wykłady: 45 godz. 
- metody praktyczne: 
   ćwiczenia laboratoryjne: 90 godz. 
   seminaria: 15 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
 Teresa Gierlach-Hładoń,  prof. dr hab 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
Teresa Gierlach-Hladoń, prof. dr hab. 
 

12.  
Wymagania wstępne  
 
 

 
Podstawowa wiedza ze szkoły średniej z zakresu 
chemii ogólnej i nieorganicznej 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Rozszerzenie  podstaw wiedzy z zakresu chemii 
ogólnej i nieorganicznej, ukierunkowanej na wykony-
wanie przyszłego zawodu. Opanowanie umiejętności 
praktycznych w zakresie badań jakościowych poje-
dynczych substancji oraz mieszanin 
 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Najistotniejsze zagadnienia chemii ogólnej i nieorga-
nicznej. Budowa i trwałość jądra atomowego. Pro-
mieniotwórczość naturalna i sztuczna. Zastosowanie 
izotopów w farmacji i diagnostyce laboratoryjnej. 
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Teorie dysocjacji elektrolitycznej. Podstawowe zaleŜ-
ności wynikające z prawa równowagi. Budowa osa-
dów – krystaliczne i bezpostaciowe. Wiązania che-
miczne. Związki kompleksowe – budowa, trwałość i 
nazewnictwo. Reakcje charakterystyczne i specyficz-
ne. Wybrane zagadnienia z chemii bionieorganicznej 
na tle układu okresowego. Praktyczne wykonanie 
analiz jakościowych wybranych kationów i anionów 
oraz preparatów farmaceutycznych. Oznaczanie 
zanieczyszczeń preparatów farmaceutycznych zgod-
nie z wymogami Farmakopei Polskiej. Teorie i obli-
czenia chemiczne z hydrolizy, dysocjacji elektroli-
tycznej, iloczynu jonowego wody i pH, reakcji redukcji 
i utleniania oraz określania stęŜeń roztworów. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
3 kolokwia pisemne z zakresu materiału objętego 
ćwiczeniami 
1 kolokwium pisemne  z seminariów  
Egzamin praktyczny po  zakończeniu  ćwiczeń  
Egzamin z przedmiotu pisemny i ustny 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Pajdowski L. : Chemia  ogólna.  PWN , 2002. 
2. Jones L., Atkins P.: Chemia ogólna. PWN, 

2004. 
3. Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicz-

nej. Tom I, PWN, 2005. 
4. Lee J.D.: Zwięzła chemia nieorganiczna. 

PWN, 1994. 
5. Szmal Z.S., Lipiec T.: Chemia analityczna z 

elementami analizy instrumentalnej. PZWL, 
1988. 

6. Praca zbior., Kocjan R. red.: Chemia anali-
tyczna. Tom I, PZWL, 2004. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Chemia organiczna  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przed-
miot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Organicznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01006 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
Rok I,  semestr II 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
5 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wykłady w wymiarze 2 godziny tygodniowo x 15 
tygodni = 30 godzin. 
Seminaria w wymiarze 60 min. tygodniowo przez 10 
tygodni i jeden raz 75 minut. 
Zajęcia wykładowe mają formę prezentacji z ele-
mentami wykładu problemowego, konwersatoryjne-
go i interaktywnego. Wykład wspierany jest poka-
zem przestrzennych modeli cząsteczek, przeźro-
czami i tzw. prezentacjami multimedialnymi. Studen-
ci otrzymują wybrane materiały wyświetlane na 
ekranie w formie wydruku.  
Seminaria są praktycznym rozwinięciem treści wy-
kładowych i prowadzone są w formie dyskusji i zbio-
rowego rozwiązywania zadań problemowych. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Wykład –Lucjusz Zaprutko, prof. dr hab.   
Seminarium –.  M. Bernard, dr hab 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzami-
nującej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba 
prowadząca dany przedmiot 
 

 
 
. Lucjusz Zaprutko,  prof. dr hab 

12.  
Wymagania wstępne. 

 
Wiadomości z zakresu chemii ogólnej i organicznej 
na poziomie rozszerzonym egzaminu maturalnego z 
chemii. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest okre-
ślenie celów jako efektów kształcenia i 

 
Nabycie podstaw wiedzy o strukturze i właściwo-
ściach związków organicznych w takim zakresie aby 
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kompetencji) kolejne, szczegółowe działy chemii organicznej oraz 
związków biologicznie aktywnych mogły być ze zro-
zumieniem poznawane w trakcie dalszego kursu 
chemii organicznej. 
Rozumienie i opisywanie struktury i właściwości 
związków organicznych. 
Rozumienie i stosowanie podstawowych reguł no-
menklatury związków organicznych. 
. 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
 Ogólna chemia organiczna  

1. Pojęcie i historia  chemii organicznej. 
2. Podział związków organicznych w   
    oparciu o róŜne kryteria. 
3. Pojęcie grup funkcyjnych 
4. Podstawowe zasady nomenklatury  
    związków organicznych. 
5. Rodzaje hybrydyzacji atomów węgla,   
    orbitale atomowe. 
6. Rodzaje wiązań chemicznych w  
    związkach organicznych. 
7. Cechy  wiązań δ i π, orbitale  
    cząsteczkowe. 
8. Efekty elektronowe w związkach  
    organicznych(m.in. indukcyjny i  
    mezomeryczny). 
9. Rodzaje izomerii, chiralność. 

     10.RóŜne definicje kwasów i zasad. 
     11.Mechanizmy podstawowych rodzajów 

    reakcji (substytucja, addycja,  
          eliminacja, reakcje rodnikowe), 
     12.Budowa i właściwości węglowodorów 

     nasyconych i nienasyconych. 
      

15.  
Metody oceny 
 

 
Pisemny sprawdzian z przyswojenia treści będących 
przedmiotem seminariów. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
Podstawowa:  
  1. Patrick G. Chemia Organiczna – krótkie  
      wykłady, PWN, warszawa 2002 
 2.  Mc Murry J., Chemia organiczna, tom 1-5,  
      PWN, Warszawa 2005 
 Uzupełniająca: 
 1.  Clayden J., Greeves N., Warren S., 
      Wothers S., Chemia organiczna, Cześć I-IV  
       WNT,  Warszawa 2010 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Matematyka 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Pracownia Matematyki 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01007 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
I rok, I semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 

 
3 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Ćwiczenia; 30 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Antoni Lemańczyk, mgr 
Rafał RoŜek, mgr 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
Antoni Lemańczyk, mgr 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Materiał przedmiotu „Matematyka” z zakresu szkoły 
średniej 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Wykorzystanie metod i modeli matematycznych w 
farmacji, zastosowanie metod matematycznych w 
opracowaniu i interpretacji wyników analiz i pomiarów 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Potęgowanie; Logarytmowanie; funkcje elementarne; 
funkcje odwrotne; pochodne funkcji jednej i wielu 
zmiennych; rachunek błędów; całki nieoznaczone i 
oznaczone; równania róŜniczkowe pierwszego rzędu. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Kolokwium zaliczeniowe pisemne. 
 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Krysicki W., Włodarski L. Analiza matema-

tyczna w zadaniach. PWN, Warszawa 1991. 
2. Stypiński Z. Matematyka dla farmaceutów. 

Wyd. Uczeln. AM w Poznaniu, Poznań 1981. 
3. Traczyk T. Elementy matematyki wyŜszej, 

podręcznik dla studentów farmacji, PZWL, 
Warszawa 1981.  
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Statystyka 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Pracownia Matematyki 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01008 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
I rok, II semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Ćwiczenia; 30 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 

 
Antoni Lemańczyk, mgr 
Rafał RoŜek, mgr 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
 
Antoni Lemańczyk , mgr 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Brak 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Poznanie reguł opracowania statystycznego danych; 
formułowanie i testowanie hipotez statystycznych; 
stosowanie metod statystycznych w opracowaniu 
wyników obserwacji pomiarów. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa 
i statystyki matematycznej; zmienne losowe i ich 
rozkłady; elementy statystyki opisowej; wnioskowanie 
statystyczne; estymacja punktowa i przedziałowa 
parametrów; testowanie hipotez statystycznych; ko-
relacja i regresja; nieliniowe funkcje regresji. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Kolokwium zaliczeniowe pisemne. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Lemańczyk A. Statystyka w pigułce,   WN 

UM w Poznaniu, Poznań 2008. 
2. Lemańczyk A. Zbiór zadań ze statystyki me-

dycznej, WN UM w Poznaniu, Poznań 2008. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Historia filozofii 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra Nauk Społecznych 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01009 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
I rok, II semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 
 

 
 
Zajęcia prowadzone metodą ćwiczeniową. 
2 godz. tygodniowo, razem 15 godz.  
(7 tygodni) 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Zenon  Maćkowiak dr , Izabela Rzymska dr ,  
Agnieszka  Ryczek, mgr 

11. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
Michał  Musielak, prof. dr hab 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
 
Brak 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 
 
 

 
Po zakończeniu studiowania Historii filozofii student 
powinien: 
- znać podstawowe pojęcia filozoficzne i ich znacze-
nie w odniesieniu do wybranych poglądów filozoficz-
nych; 
- znać główne tendencje i kierunki filozoficzne w 
aspekcie historyczno-filozoficznym. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Historia filozofii jako przedmiot nauczania przedsta-
wia w ujęciu syntetycznym i historycznym najwaŜ-
niejsze poglądy na genezę i istotę bytu, źródła, me-
tody i granice poznania oraz na naturę człowieka; 
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poglądy te przedstawia się na przykładach ich naj-
waŜniejszych przejawów w europejskim kręgu kultu-
rowym, od czasów antycznych po współczesne. Na-
uczanie h. Filozofii obejmuje początki filozofii i sys-
temy filozoficzne w staroŜytnej Grecji, podstawowe 
nurty w średniowiecznej filozofii chrześcijańskiej, 
spory metafizyczne oraz spory o metody i źródła 
poznania w filozofii XVII i XVIII w. , filozofię krytyczną 
na przykładzie kantyzmu oraz wybrane kierunki filo-
zoficzne XIX i XX w. 
 

15.  
Metody oceny 
 
 

 
 
Test z omawianej problematyki  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozo-

fii. PWN, Warszawa 1984.  
2. Tatarkiewicz W., Historia Filozofii. T. I-III. 

PWN, Warszawa 1999 (wybrane zagadnie-
nia) 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Socjologia  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra Nauk Społecznych 
Wydział Nauk o Zdrowiu 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01010 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 

 
I rok, II semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Zajęcia mają formę ćwiczeń, odbywają się przez 7 
tygodni po 2 godziny tygodniowo. 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 

 
Henryk Lisiak , dr hab. 
Natalia Markwitz-Grzyb, mgr 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
Michał Musielak, prof. dr hab 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Nie ma Ŝadnych wymagań. 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Po odbyciu zajęć z socjologii studenci powinni: 

1. Posiadać podstawową wiedzę z zakresu so-
cjologii. 

2. Uświadamiać sobie związek socjologii z in-
nymi naukami. 

3. Potrafić wykorzystać zdobytą wiedzę z za-
kresu socjologii w pracy zawodowej, poprzez 
umiejętne definiowanie podstawowych pojęć, 
zjawisk i procesów z zakresu socjologii. 

4. Umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy 
zawodowej i wszelkich kontaktach społecz-
nych. 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Socjologia stara się dostarczyć wiedzy na temat 
ludzkich zbiorowości zarówno w aspekcie statycz-
nym, jak i dynamicznym, jak i zachowań jednostki 
jako członka tej zbiorowości. Socjologia zajmuje się  
 
badaniem ludzkich zachowań w kontekście grup 
społecznych, w których Ŝyje człowiek. Bada relacje, 
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jakie zachodzą miedzy wchodzącymi w interakcje 
jednostkami i grupami społecznymi oraz to, w jaki 
sposób zbiorowości ludzkie są zorganizowane i jakie 
procesy w nich zachodzą. Analizuje równieŜ specyfi-
kę ludzkiego środowiska, jakim jest kultura oraz jej 
wpływa na ludzkie wyobraŜenia i zachowania, takŜe 
te o zdrowiu i chorobie. 
Treści nauczania 
1.Geneza, przedmiot i główni przedstawiciele socjo-
logii 
1.1.Socjologia pozytywistyczna a humanistyczna 
1.2.Od wiedzy potocznej do nauki 
1.3. Związki socjologii i nauk medycznych 
1.4.Człowiek istotą społeczną 
1.5.Istota i znaczenie kultury oraz procesu socjaliza-
cji dla kształtowania osobowości 
1.6.Socjologia grup społecznych: typy grup społecz-
nych; wpływ grupowy 
1.7.Metody i techniki badań socjologicznych 
Grupa społeczna.      

Ustalenia terminologiczne,  
2.2.Elementy konstytutywne grupy społecznej (zbiór, 
wartości, więź, wewnętrzna organizacja),  
2.3.Typologie grup społecznych, 
2.4.Style kierowania grupami. 
3.Role społeczne.    
3.1.Ustalenia terminologiczne, pojęcie roli i pozycji 
społecznej,  

Role przypisywane płciom,  
Eksperyment Zimbardo i Rosenhana  

4.Socjalizacja – powstawanie istoty społecznej 
4.1.Pojęcie socjalizacji,  

Osobowość jako przedmiot zainteresowania so-
cjologii, 
Rodzaje socjalizacji – pierwotna i wtórna. 

5.Kontrola społeczna i dewiacje społeczne. 
Kontrola społeczna i porządek społeczny,  
Konformizm,  
Dewiacja (pojęcie dewiacji, dewiacja jako przed-
miot zainteresowania socjologii, rola dewiacji w 
zbiorowości),  

5.4.Kontrola społeczna jako reakcja na dewiację. 
15.  

Metody oceny 
 

 
Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach, aktywność 
na zajęciach, egzamin pisemny, po wcześniejszym 
wpisaniu się na jeden z terminów. 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, 

Warszawa 2002; 
2. Turowski J., Socjologia. Małe struktury spo-

łeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 
2001; 

3. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Ofi-
cyna Naukowa, Warszawa 2003; 

4. Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-
kulturowy, Kraków 2002; 

5. Goffman E., Piętno. RozwaŜania o zranionej 
toŜsamości, Gdańsk 2005; 

6. Renzetti C, Curran D., Kobiety, męŜczyźni i 
społeczeństwo, Warszawa 2005. 
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1.  
Nazwa przedmiotu  
 

 
Języki nowoŜytne – lektorat wybranego języka: 
angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub  
rosyjskiego 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Studium Języków Obcych 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa.FAR - 01011 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
I rok , I i II  semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Dwie godziny lekcyjne tygodniowo przez 30 tygodni 
w kaŜdym z dwóch lat nauki. Metoda komunikacyjna 
jest metodą główną, a techniki nauczania, ze wzglę-
du na specyfikę przedmiotu, są uzaleŜnione od etapu 
procesu dydaktycznego i obejmują: ćwiczenia wy-
mowy, czytanie, słuchanie, tłumaczenie, dialogi, sy-
mulacje, definiowanie, opisywanie, wypełnianie luk, 
opisywanie diagramów, kończenie zaczętego tekstu 
itp. 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Język obcy, którego nauczamy 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
W roku akademickim 2010/2011 są to: angliści: Mał-
gorzata Baranowska mgr, Zbigniew Domaradzki mgr,  
Anna Lipińska mgr, Aleksandra Walkowska mgr, 
Anna Zaborowska-Cinciała mgr.  
germanistka- Danuta Krych mgr, romanistka- Maria 
Ziembowska-Olejniczak mgr,  rusycystka- Maria  
Pijanowska mgr. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
ElŜbieta Gąsiorowska-Czarnecka – anglistka mgr, 
ElŜbieta Król- germanistka mgr. 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Lektoraty prowadzone są od poziomu zaawansowa-
nego, jakiego od studentów oczekujemy po czterech 
latach nauki w szkole średniej. W celu  uzyskania 
grup o moŜliwie zbliŜonym poziomie zaawansowania 
studenci przydzielani są do grup językowych na pod-
stawie wyników testu kwalifikacyjnego,  
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Po przerobieniu treści programowych studenci po-
winni umieć: stosować podstawową terminologię 
związaną z anatomią, botaniką, chemią  i praktyka 
farmaceutyczną, w języku , którego się uczyli, czytać 
poprawnie  i rozumieć autentyczne teksty, rozumieć 
treść wypowiedzi ustnej dotyczącej w/w nauk i móc 
wziąć czynny udział w rozmowie czy dyskusji, jak teŜ 
przygotować prezentację wybranego zagadnienia i ją 
w obcym języku przedstawić. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Program obejmuje cztery moduły: 1/ podstawy ana-
tomii i fizjologii człowieka, 2/ wybrane zagadnienia z 
botaniki, 3/ wybrane zagadnienia z chemii, 4/ wybra-
ne zagadnienia z praktyki farmaceutycznej 
 

15.  
Metody oceny 
 

Studenci oceniani są na podstawie sprawdzianów, 
które są przeprowadzane  przez poszczególnych 
lektorów  po przerobieniu pewnej części materiału, 
przewaŜnie w formie kartkówek, krótkich testów lub/i  
rozmowy ze studentem,  mającej na celu sprawdze-
nie opanowania wymowy specyficznego słownictwa 
specjalistycznego. Odbywają się one w czasie do-
godnym dla studentów i lektora, moŜliwie jak naj-
szybciej po skończeniu danej partii materiału; lektor 
przeprowadza cztery sprawdziany w ciągu roku. 
Oceny opanowania przez studenta materiału kursu 
dokonuje lektor prowadzący zajęcia, kierując się 
wystawionymi w ciągu roku stopniami, a takŜe wyka-
zaną przez studenta pracowitością, aktywnością i 
poczynionymi przezeń postępami. Po drugim roku 
studiów studenci zdają egzamin ustny z całości  
przerobionego materiału. 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

Język angielski: 
Donesch-JeŜo, Ewa. English for Pharmacy and 
Pharmacists. Wydawnictwo Przegląd Lekarski. 2007. 
Kierczak, Anna W. English for Pharmacists. Selected 
Topics. PZWL. 2005. str. 17-30, 70-130.  
Darzycka, Beata. Kierczak, Anna W. Mijas, Grzegorz. 
English Texts for Students of Medical Analytics. Ślą-
ska Akademia Medyczna, Katowice 2001. str. 53-
101. 
Język niemiecki: 
Schubert, Fred. " Fachkunde fur Arzthelferinnen". 
Cornelsen Verlag, Berlin,  2000. 
" Medizin 1"- Materialien zum fachsprachigen 
Deutschunterricht. Max Hueben Velag, Ismaning 
1994. 
"Apotheken-Umschau" - czasopisma dla niemieckich 
aptek. 

Język francuski 

Glanowska J., Janicka E.   Pharmacie, pharmacien. 
PZWL, Warszawa 1980. 

Język rosyjski 

Terczyński J.  Podręcznik dla studentów wydziału 
lekarskiego i stomatologii. PZWL, Warszawa 1983. 
Czasopisma: Zdorowie. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Wychowanie fizyczne  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01012 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
I rok, I i II semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Analityczna, syntetyczna, mieszana 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Wszyscy nauczyciele Studium WFiS 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Zdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych, w 
przypadku braku zdolności student uczestniczy w 
zajęciach grup rehabilitacyjnych 
 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Propagowanie ruchu jako czynnika stymulującego, 
adaptacyjnego i wyrównawczego. 
Wzmacnianie i potęgowanie zdrowia poprzez kształ-
towanie sprawności morfo-funkcyjnej organizmu. 
Rozbudzanie emocjonalnego angaŜowania się w 
działalność ruchową.  

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Wyrobienie koordynacji ruchowej, wyczucia rytmu, 
estetyki ruchu. Kształtowanie inspiracji ruchu, 
twórczego działania.Zwiększenie świadomości tech-
niki wykonywania elementów. 
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15.  
Metody oceny 
 

 
Podstawą uzyskania przez studenta zaliczenia z 
wychowania fizycznego jest: 
obecność na wszystkich zajęcia (100% frekwencja), 
aktywny udział w zajęciach,  
udział w Ogólnopolskim Teście Sprawności Fizycznej 
obejmującym I roczniki wszystkich wydziałów, prze-
prowadzany na początku roku akademickiego w ra-
mach ponad 40-to letniego programu badań nad 
stanem biologicznym studentów Uniwersytetu Me-
dycznego.   
Przy zaliczeniach stosuje się następujące oceny :  
Bardzo dobry – otrzymuje student, który:  
posiada w semestrze komplet obecności, w tym 1 
zajęcia mogą być opuszczone i odrobione 
wykazuje się duŜą aktywnością w zajęciach dydak-
tycznych, która znajduje potwierdzenie w znacznym 
zaangaŜowaniu się w procesy nauczania i doskona-
lenia umiejętności technicznych prowadzonych dys-
cyplin sportu,  
Dobry – otrzymują student, który:  
posiada w semestrze komplet obecności, w tym 2 
zajęcia mogą być opuszczone i odrobione,  
wykazuje się aktywnością w zajęciach dydaktycz-
nych, która znajduje potwierdzenie w zaangaŜowaniu 
się w procesy nauczania i doskonalenia umiejętności 
technicznych prowadzonych dyscyplin sportu,  
Dostateczny – otrzymuje student, który:  
posiada w semestrze komplet obecności, w tym 3 
zajęcia mogą być opuszczone i odrobione, 
wykazuje się obecnością na zajęciach i uczestniczy 
w procesie nauczania i doskonalenia umiejętności 
technicznych prowadzonych dyscyplin sportu,  
Dobry plus i dostateczny plus – otrzymują studenci, 
których aktywność w procesie nauczania i doskona-
lenia umiejętności technicznych prowadzonych dys-
cyplin sportu mieszczą się odpowiednio w przedziale 
pomiędzy wyŜszymi i niŜszymi ocenami. 
W przypadku 4 i więcej nieobecności (do 50%), stu-
dent zwraca się z prośbą do Kierownika Studium 
WFiS o umoŜliwienie odrabiania zajęć.  
Studenci nie otrzymują zaliczenia z wychowania fi-
zycznego, jeśli ich frekwencja na zajęciach będzie 
mniejsza niŜ 50%. 
Absencje naleŜy odrabiać systematycznie wg poniŜej 
podanych zasad: 
w ciągu dnia moŜna uczestniczyć tylko w jednych 
zajęciach wychowania fizycznego, 
w tygodniu, moŜna uczestniczyć jedynie w dwóch 
zajęciach wychowania fizycznego tzn. w jednym 
obowiązkowym i w jednym dodatkowym, 
 zaległości odrabiać naleŜy do ostatnich zajęć w se-
mestrze 
Odrabianie zajęć powinno odbywać się u swojego 
prowadzącego po wcześniejszym ustaleniu z nim 
terminu. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 
prowadzącego istnieje moŜliwość odrabiania zajęć u 
innego nauczyciela. Student otrzymuje kartkę z imie-
niem i nazwiskiem, wydziałem, kierunkiem, rokiem i 
grupą, z którą udaje się na odrabianie zajęć. 
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Aby odrobić jedną godzinę zajęć naleŜy: 
przed zajęciami uzyskać zgodę prowadzącego na 
odrobienie zajęć, 
z chwilą rozpoczęcia zajęć przekazać wypełnioną 
kartkę prowadzącemu (np. w czasie zbiórki). 
aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 
po zakończeniu zajęć odebrać podpisaną kartkę, 
dostarczyć ją na następne zajęcia swojemu prowa-
dzącemu. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Ainsworth B. Compendium of Physi-

cal Activities: an update of activity 
codes and MET intensities. Med Sci 
Sport Exerc 2000 

2. Kuński H. Podstawy treningu zdro-
wotnego. S i T Warszawa 1985 

3. B. Telec, T. Gajewski, Dolegliwości 
układu ruchu związane ze sposobem 
wykonywanej pracy, witryna interne-
towa: http://www.womp.zgora.pl  

4. Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 199 poz. 
1673: Ustawa z dnia 30 października 
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych. 
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1.  
Nazwa przedmiotu  
 

 
Język łaciński - lektorat 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Studium Języków Obcych 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FARM - 01013 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
I rok studiów , dwa semestry 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Dwie godziny lekcyjne tygodniowo przez 30 tygodni.  
Stosowana metoda nauczania, ze względu na specy-
fikę przedmiotu, jest typową metodą gramatyczno-
tłumaczeniową 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Język polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Kazimiera Bogucka  mgr 
Barbara Gościniak mgr 
Magdalena Knapowska-Niziołek mgr 
Józef Kwapiszewski dr 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
Kierownik Zespołu, Barbara Powidzka mgr 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Lektorat, w większości grup ,prowadzony jest od 
poziomu zerowego, w szybkim tempie wyrównując 
róŜnice w poziomie znajomości języka, wyniesionej 
ze szkoły średniej; W grupach o rzeczywiście zero-
wej znajomości przedmiotu tempo jest stosowne.   
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
 
Zapoznanie studentów z podstawami j. łacińskiego, 
umoŜliwiającymi wprowadzenie fachowej terminologii 
farmaceutycznej doty--          czącej :  
-nazw leków (pochodzenia roślinnego, zwie- 
rzęcego i chemicznego ) 
-umiejętności odczytywania i sporządzania recept  
-prawidłowego podawania ilości leków 
-nazewnictwa czynności farmaceutycznych 
 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
-opanowanie pięciu deklinacji , niezbędne 
w uŜywaniu nazw rzeczownikowo – przymiot- 
nikowych 
 
-opanowanie czterech, koniugacji potrzeb – nych do 
poprawnego określania czynności farmaceutycznych 
 
-znajomość liczebników , słuŜąca do odczy- tywania i 
podawania ilości leków 
 
-przyswojenie przymiotników, przysłówków, 
zaimków i imiesłowów, ze szczególnym uw- 
zględnieniem uŜywanych w recepturze 
 
-wprowadzenie trybu przypuszczającego, 
jako formy wchodzącej w skład części recepty 
 
-dokładne omówienie recepty (szczególnie części 
podawanych w języku łacińskim) 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
-ocenianie ciągłe (odpowiedzi ustne, prace  
domowe , aktywność na zajęciach) 
 
-sprawdziany pisemne (dwa w jednym  
semestrze) 
 
-test końcowy, sprawdzający opanowanie 
całości przerobionego materiału 
 
terminy sprawdzianów ustalone są ze studentami 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
-Sabina Filipczak-Nowicka, Zofia Grech-śmijewska  
Lingua Latina ad usum medicinae studentium 
Anna Kołodziej Stanisław Kołodziej Lingua Latina 
medicinalis 
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              PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE 
 

1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Systemy nazewnictwa substancji chemicznych 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Organicznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  

 
WFa. FAR – 01020 
 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
I rok, II semestr  
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wymiar zajęć: 15 tygodni po 1godz. = 15godzin.  
Metody nauczania stosowne dla zajęć seminaryjnych 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Anna Katrusiak, dr hab 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Wiadomości z chemii organicznej z zakresu szkoły 
średniej. Umiejętność nazywania podstawowych grup 
funkcyjnych. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Nabycie umiejętności praktycznego stosowania reguł 
i zasad dotyczących poprawnego nazywania związ-
ków organicznych. WdroŜenie do systematyczności 
postępowania przy nazywaniu związków organicz-
nych. Wykształcenie nawyku zachowania umiejętnej 
równowagi w stosowaniu nazewnictwa zwyczajowe-
go i systematycznego. Przygotowanie do poprawne-
go stosowania reguł nomenklaturowych w nazewnic-
twie leków podczas dalszych etapów kształcenia 
zawodowego. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
W trakcie zajęć studenci zapoznają się z regułami 
nazewnictwa podstawowych związków organicznych 
i wywodzących się z nich grup jedno- i wielowarto-
ściowych, które traktowane są jako podstawniki. 
Przyswajane są teŜ nazwy zwyczajowe wielu związ-
ków. W przypadku związków bardziej rozbudowa-
nych, w skład których wchodzi więcej niŜ jedna grupa 
funkcyjna duŜy nacisk połoŜony jest na umiejętność 
wyboru jednostki głównej stanowiącej podstawowy 
trzon nazwy chemicznej. Omawiany jest system CAS 
stosowany w chemii organicznej. Dla związków che-
micznych będących substancjami wykorzystywanymi 
w farmacji zwraca się uwagę na nazwę w systemie 
INN oraz nazwę farmakopealną. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie fakultetów odbywa się na podstawie cią-
głej oceny aktywności studenta na zajęciach,  jego 
umiejętności dyskutowania i zgłaszania nowych pro-
blemów do przedyskutowania. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1.Nomenklatura związków organicznych. 
Wydanie zbiorcze. PTChem, Warszawa 
1992.                                                                                     
2. Przewodnik do nomenklatury związ-
ków organicznych Zalecenia 1993. 
PTChem, Warszawa 1994.  
3.  W. Kwapiszewski, I. KręŜel Podstawy 
nazewnictwa leków. Akademia Medycz-
na w Łodzi, Łódź 1996.  
4. http://www.cas.org/ 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Rośliny lecznicze i chronione w warunkach natu-
ralnych i uprawie. 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotech-
nologii Roślin 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR – 01021 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

  
I rok , II semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 
 

8.  
Metody nauczania 
 

 
15 godz. – realizowane w postaci ćwiczeń tereno-
wych w okresie wiosennym. 
Wyjazd pierwszy w rejon podmiejski Poznania – le-
śny, chroniony – obserwacja występujących gatun-
ków w określonych zbiorowiskach naturalnych – 
10godz. 
Wyjazd drugi do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu – 
zajęcia w dziale systematyki roślin i dziale roślin 
rzadkich i chronionych – 5 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Anna Budzianowska,   dr n. farm 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Wiadomości z zakresu botaniki farmaceutycznej (I 
rok farmacji) dotyczące budowy morfologicznej, sys-
tematyki roślin i nazewnictwa łacińskiego rodzin i 
gatunków. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Student umie rozpoznać prezentowane rośliny po 
budowie morfologicznej. Zna nazwy łacińskie  i pol-
skie poznanych gatunków i rodzin, do których naleŜą. 
Zna charakterystykę roślin wczesnowiosennych. 
Spośród poznanych roślin umie wskazać rośliny 
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lecznicze i chronione. RozróŜnia zbiorowiska natu-
ralne Wielkopolski. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
 
Elementy fitosocjologii (charakterystyka zbiorowisk i 
stanowisk naturalnych, w szczególności zbiorowisk 
leśnych Wielkopolski,  t. j. grądy, łęgi, olsy). Elementy 
ochrony przyrody. Systematyka roślin. Budowa mor-
fologiczna. Gatunki roślin leczniczych i chronionych 
w środowisku naturalnym i uprawie. Elementy farma-
kognozji (substancje czynne, zastosowanie leczni-
cze). 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Wykonanie pracy pisemnej przedstawiającej gatunki 
roślin wczesnowiosennych z charakterystyką bota-
niczną, chemiczną, zastosowaniem oraz z wybra-
nych roślin leczniczych z Ogrodu Botanicznego 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Broda B., Mowszowicz J. Przewodnik do 

oznaczania roślin leczniczych, trujących i 
uŜytkowych. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2000. 

2. Mowszowicz J. Flora wiosenna. Wydaw-
nictwo Szkolne i Pedagogiczne, War-
szawa 1975. 

3. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 
Rośliny polskie. PWN, Warszawa 1986. 

4. Schaffner W. Rośliny lecznicze. Multico 
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1986.  
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Socjologia zdrowia i medycyny  
 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Pracownia Socjologii Medycznej  
Katedry Medycyny Społecznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01022 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 
 
 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
I rok, I semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Zajęcia mają formę seminaryjną; cykl zajęć to 15 
godzin podzielonych na 5  tygodni 
 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz, dr n.biol. 
Jan Kłos, mgr 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  
 
 

 
Nie ma wymagań wstępnych dla studentów przystę-
pujących do zajęć 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Posiadanie wiedzy o stanie kultury zdrowotnej społe-
czeństwa i podstawowych typach styczności wynika-
jących z pełnienia ról społecznych; zrozumienie 
związanych z pełnieniem ról społecznych konse-
kwencji i ograniczeń wynikających z choroby; pozna-
nie zagadnień patologii społecznej związanych ze 
stanem zdrowia społeczeństwa; uzyskanie wiadomo-
ści istotnych dla skutecznego promowania zdrowia i 
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upowszechniania działań profilaktycznych; znajo-
mość wpływu czynników kulturowych, społecznych i 
ekonomicznych na uwarunkowania zdrowia i choro-
by. 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Zdrowie i choroba jako zjawiska społeczne; struktura 
społeczne a zdrowie; elementy kultury zdrowotnej 
społeczeństwa; postawy wobec zdrowia i choroby; 
styl Ŝycia a zdrowie; społeczne źródła stresu; socjo-
medyczne aspekty funkcjonowania rodziny; rodzina a 
choroba, hospitalizacja i niepełnosprawność; niepeł-
nosprawność i niepełnosprawni w społeczeństwie; 
starość i jej społeczne konsekwencje; bariery w do-
stępie do usług medycznych. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. 

1. Na kaŜdych zajęciach odbywa się krótka 
dyskusja pozwalająca na ciągłą ocenę zaan-
gaŜowania studenta w poruszaną tematykę. 

2. Na zakończenie zajęć rozmowa ze studen-
tami pozwala sprawdzić na ile przyswojone 
zostały informacje. 

 
16.  

Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Piątkowski W. Zdrowie-choroba-

społeczeństwo. Studia z socjologii medycy-
ny. Wyd. UMCS. Lublin 2004. 

2. Barański J., Piątkowski W. Zdrowie i choro-
ba. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. 
Wrocław 2002. 

3. Dyoniziak R. Społeczeństwo w procesie 
zmian. PWN. Kraków 1994. 

4. Sokołowska M. Socjologia medycyny. PWN. 
Warszawa 1986. 

5. Piecuch C. Kondycja człowieka współcze-
snego. TAiWPN. Kraków 2006. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Problematyka patologii społecznej  
 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Pracownia Socjologii Medycznej  
Katedry Medycyny Społecznej 
 
 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01023 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 
 
 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
I rok, I semestr 
 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Zajęcia mają formę seminaryjną; cykl zajęć to 15 
godz. podzielonych na 5 tygodni 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz, dr n.biol. 
Jan Kłos, mgr 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Nie ma wymagań wstępnych dla studentów przystę-
pujących do zajęć 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

Uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie zacho-
wań patologicznych; umiejętność rozpoznawania 
konkretnych zachowań; umiejętność reagowania w 
przypadku interakcji z osobą przejawiającą zacho-
wania patologiczne; poszerzenie kompetencji spo-
łecznych ze szczególnym uwzględnieniem umiejęt-
ności komunikacyjnych; umiejętne reagowanie i sto-
sowanie profilaktyki w odniesieniu do zachowań pa-
tologicznych. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Przegląd współczesnych teorii socjologicznych doty-
czących patologii społecznych; norma a patologia; 
determinanty zachowań patologicznych - uwarunko-
wania środowiskowe; wybrane zagadnienia patolo-
giczne: lekomania, narkomania, alkoholizm, otyłość, 
anoreksja, bulimia, nikotynizm, prostytucja; działania 
profilaktyczne i ich rola. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. 

1. Na kaŜdych zajęciach odbywa się krótka 
dyskusja pozwalająca na ciągłą ocenę zaan-
gaŜowania studenta w poruszaną tematykę. 

2. Na zakończenie zajęć rozmowa ze studen-
tami pozwala sprawdzić na ile przyswojone 
zostały informacje. 

 
16.  

Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Urban B. Dewiacje wśród młodzieŜy. 

Uwarunkowania i profilaktyka. Wyd. UJ. 
Kraków 2001. 

2. Urban B. Problemy współczesnej patolo-
gii społecznej. Wyd. UJ. Kraków 1998. 

3. Urban B. Zachowania dewiacyjne mło-
dzieŜy. Wyd. UJ. Kraków 1998. 

4. Gossop M. Narkomania. Mity i rzeczywi-
stość. PWN. Warszawa 1993. 

5. Jablow M. Anoreksja, bulimia, otyłość. 
GWP. Gdańsk 2000. 

6. Cierpiałkowska L. Alkoholizm. Przyczy-
ny-Leczenie-Profilaktyka. Wyd. Naukowe 
UAM. Poznań 2001. 

7. Dobek-Ostrowska B. Podstawy komuni-
kowania społecznego. Astrum. Wrocław 
1999. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Aromaterapia  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych 
i Kosmetycznych 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa.FAR - 01024 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 
 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
I rok, I i II semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Zajęcia trwają 15 godz. (2 godz. w tygodniu), odby-
wają się metodą seminaryjną z pokazem materiałów 
dydaktycznych w tym równieŜ roślin, których główną 
grupą związków naturalnych jest olejek eteryczny.  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Gerard Nowak, dr hab. prof. UM  

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Brak 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Student powinien wiedzieć co to jest aromaterapia, 
jakie miejsce zajmuje w medycynie – które olejki 
eteryczne mają udowodnione właściwości farmako-
logiczne i kliniczne. Poznać właściwości farmakolo-
giczne olejków eterycznych i tzw. surowców olejko-
wych, poznać zapachy najwaŜniejszych olejków ete-
rycznych stosowanych w ramach aromaterapii.  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Wstęp – historia, metody otrzymywania olejków ete-
rycznych, definicja aromaterapii, techniki stosowane 
w aromaterapii. Omówienie ok. 30 olejków eterycz-
nych najczęściej stosowanych w aromaterapii – su-
rowiec, skład chemiczny, właściwości aromaterapeu-
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tyczne deklarowane przez producentów olejków ete-
rycznych, demonstracja właściwości zapachowych.  
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie na koniec zajęć - rozpoznanie zapachu 
jednego z omawianych olejków eterycznych i krótkie 
omówienie jego pochodzenia i właściwości farmako-
logicznych.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
Sh. Price and L. Price. Aromatherapy Third Edition. 
Churchill Livingstone. Elsevier. USA 2007. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Komunikacja społeczna  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01025 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
I rok , I i II semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Zajęcia seminaryjne  (15 godz.) wprowadzające w 
problematykę komunikacji społecznej z uwzględnie-
niem specyfiki komunikacji interpersonalnej w zawo-
dzie farmaceuty. 
Warsztaty psychologiczne polegające na kształtowa-
niu własnych umiejętności komunikacyjnych. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Jarosław Skommer,  dr n. biol. - psycholog 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
j.w. 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Brak 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
1. Poznanie zasad skutecznej komunikacji in-

terpersonalnej (komunikacja werbalna i nie-
werbalna). 

2. Umiejętność zastosowania zasad komunika-
cji interpersonalnej we współczesnej słuŜbie 
zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem 
promocji zdrowia. 

3. Poznanie reguł komunikacji masowej (psy-
chologia reklamy, reklama komercyjna i spo-
łeczna, marketing społeczny). 

4. Poznanie i umiejętność posługiwania się me-
chanizmami wpływu społecznego. 

5. Umiejętność posługiwania się oraz zdolność 



61 

 

do nie poddawania się zasadom manipulacji 
społecznej oraz prawom perswazji.  

 
14.  

Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Zajęcia poruszają problematykę komunikacji inter-
personalnej i jej znaczenia dla jakości Ŝycia oraz 
skuteczności w realizacji celów zawodowych. Ich 
celem jest wyposaŜenie słuchaczy w wiedzę z zakre-
su komunikacji społecznej w zawodzie farmaceuty. 
Zagadnienia dotyczą komunikacji farmaceuta – pa-
cjent/klient ale takŜe komunikacji masowej (reklama, 
marketing komercyjny, marketing społeczny). Zajęcia 
obejmują takŜe zagadnienia manipulacji społecz-
nych, praw perswazji, barier społecznych, zasad 
aktywnego słuchania. W trakcie zajęć wykonywane 
są ćwiczenia praktyczne (testy psychologiczne, dra-
my), podczas których słuchacz poznaje swoje własne 
(silne i słabe) strony.  
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Zajęcia fakultatywne – podstawą zaliczenia jest 
obecność i aktywność studenta.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Aronson E., Psychologia społeczna. Serce i 

umysł. Zysk i S-pa, Poznań, 2006. 
2. Aronson E., Człowiek istota społeczna., 

PWN, 2011   
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Zachowania zdrowotne społeczeństwa polskiego  
 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Pracownia Socjologii Medycznej  
Katedry Medycyny Społecznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01026 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 
 
 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
I rok, I semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Zajęcia mają formę seminaryjną; cykl zajęć to 15 
godzin podzielonych na 5 tygodni 
 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz, dr n.biol.   
Jan Kłos, mgr 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Nie ma wymagań wstępnych dla studentów przystę-
pujących do zajęć 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Posiadanie wiedzy o powiązaniach pomiędzy zacho-
waniami i świadomością zdrowotną; umiejętność 
wskazania czynników wpływających na zdrowie i 
zachowania w obrębie tegoŜ zdrowia; uzyskanie 
podstawowych umiejętności kształtowania zachowań 
prozdrowotnych oraz umiejętności wskazywania ba-
rier zmian indywidualnych zachowań. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Czynniki wpływające na stan zdrowia człowieka; 
główne determinanty stanu zdrowia; Narodowy Pro-
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gram Zdrowia jako odpowiedź na  potrzeby zdrowot-
ne społeczeństwa; czynniki wpływające na zachowa-
nia człowieka odnoszące się do zdrowia; zachowania 
zdrowotne jako element stylu Ŝycia; prozdrowotny 
styl Ŝycia; zachowania zdrowotne jednostek i społe-
czeństwa; edukacja zdrowotna. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. 

1. Na kaŜdych zajęciach odbywa się krótka 
dyskusja pozwalająca na ciągłą ocenę zaan-
gaŜowania studenta w poruszaną tematykę. 

2. Na zakończenie zajęć rozmowa ze studen-
tami pozwala sprawdzić na ile przyswojone 
zostały informacje. 

 
16.  

Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Gniazdowski A. Zachowania zdrowotne. In-

stytut Medycyny Pracy. Łódź 1990. 
2. Ziarko M. Zachowania zdrowotne młodych 

dorosłych – uwarunkowania psychologiczne. 
Bogucki wydawnictwo Naukowe. Poznań 
2006. 

3. Łuszczyńska A. Zmiana zachowań zdrowot-
nych. Gdańskie wydawnictwo psychologicz-
ne. Gdańsk 2004. 

4. Zimbardo P.G. Psychologia i Ŝycie. PWN. 
Warszawa 2002. 

5. Melosik Z. MłodzieŜ, styl Ŝycia i zdrowie. 
WOLUMIN. Poznań 2001. 

6. Gromadzka-Ostrowska J., Włodarek D., To-
eplitz Z. Edukacja prozdrowotna. SGGW. 
Warszawa 2003. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Propedeutyka biofizyki  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Biofizyki  

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01027 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
I rok, I semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Forma: 
* 15 zajęć po 90min, jedne zajęcia w tygodniu, razem 
30 godzin lekcyjnych. 
* forma wykładowo-konwersacyjna: 
  - w części wykładowej omawiane są zagadnienia 
teoretyczne dotyczące tematyki danego spotkania 
  - część konwersacyjno-seminaryjna poświę-cona 
jest omawianiu problemów pojawiających się w cza-
sie zajęć obowiązkowych 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
 Krzysztof . Michalak, dr n. med. lek. med 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu fizyki, 
chemii i biologii na poziomie liceum ogólnokształcą-
cego 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Student poznaje najwaŜniejsze zjawiska fizyczne 
leŜące u podstaw procesów zachodzących w organi-
zmie człowieka (przepływ krwi, powstawanie i prze-
wodzenie impulsów nerwowych, przemiana materii, 
transport przez błony biologiczne); poznaje zjawiska 
towarzyszące oddziaływaniu na materię niektórych 
czynników fizycznych (pole elektryczne, światło, 
promieniowanie jonizujące); zaznajamia się z ogól-
nymi zasadami wykony-wania bezpośrednich i po-
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średnich pomiarów wielkości fizycznych oraz opra-
cowania wyników tych pomiarów (wykresy, najprost-
sze sposoby szacowania błędów); kształtuje zacho-
wania przydatne w sytuacjach problemowych, (okre-
ślanie celu działania, dokumentowanie jego przebie-
gu, formułowanie wniosków).  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Tematy spotkań: 
I. Pomiary. 
II.  Potencjał spoczynkowy i czynnościowy  
III. Biofizyka tkanki nerwowej  
IV. Biofizyka mięśnia 
V. Optyka, mikroskop 
VI.  Promieniowanie jonizujące 
VII. Biofizyka układu oddechowego 
VIII.Biofizyka układu krąŜenia 
IX.  Elementy termodynamiki 
X. Akustyka, Słuch, USG 
XI.Oddziaływanie pól elektrycznych i magnetycznych 
na organizm 
XII. Promieniowanie elektromagnetyczne 
XIII. Sieci neuronowe 
XIV. Pomiar sygnałów elektrycznych, EKG. 
XV. Podstawy dynamiki nieliniowej 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Student zdaje kolokwium w formie pisemnej na za-
kończenie semestru.  
Oceniana jest równieŜ aktywność studenta w zakre-
sie części konwersacyjno-seminaryjnej. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Jaroszyk F. (red.)  Biofizyka: podręcznik 

dla studentów. WL PZWL, Warszawa 
2001 

2. Jaroszyk F. (red.) Biofizyka medyczna 
(skrypt) WUAM 1993 

3. Schmidt, R.F., Thews G. Fizjologia czło-
wieka, Springer-Verlag 1983 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Naturalne substancje aktywne w piwie  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

Katedra i Zakład Chemii Organicznej  

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01028 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
I rok, II semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Fakultet w formie zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Zajęcia obejmują 15 godz. lekcyjnych. Odbywają się 
przez 8 tygodni (7 tyg. × 2 godz. i 1 tydz. × 1 godz.).  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Dorota Olender, dr n. farm. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  
 
 
 

 
Student powinien posiadać ogólną wiedzę ze znajo-
mości związków bioorganicznych (aminokwasy, biał-
ka, witaminy, cukry). 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zapoznanie się z korzyściami związanymi z wpływem 
piwa na organizm człowieka.  
Zdobycie wiedzy na temat rodzajów piwa i sposobu 
jego wytwarzania. 
Poznanie podstawowych procesów chemicznych 
zachodzących podczas produkcji piwa. 
Poznanie metod oceny sensorycznej piwa.  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Przedstawiane będą zagadnienia teoretyczne, obej-
mujące zaznajomienie studentów z: historią piwa, 
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podstawowymi pojęciami z dziedziny piwowarstwa, 
surowcami słuŜącymi do warzenia piwa, właściwo-
ściami zdrowotnymi płynącymi z umiarkowanego 
spoŜywania piwa oraz zagroŜeniami zdrowotnymi. 
Ponadto, studenci zapoznają się z przemysłowym 
procesem wyrobu piwa w browarze LECH. Studenci 
poznają metody oceny sensorycznej piwa oraz wy-
branych właściwości fizyko-chemicznych zgodnie z 
Normami Polskimi. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Praca studenta na zajęciach oceniana będzie na 
podstawie ocen cząstkowych. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
Z. Fałat, Wszystko o piwie, Ad Oculos, 2005. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Chemia w Ŝyciu codziennym 
 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 01029 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 
 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
I rok, I semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminaria odbywają się przez 6 kolejnych tygodni wg 
następującego planu: 
 
Woda oraz metody jej uzdatniania i kontroli jakości (2 
godz.) 
Zastosowanie najnowszych metod instrumentalnych 
do badania jakości wody – zajęcia terenowe w labo-
ratorium badań wody oraz oczyszczalni ścieków (3 
godz.). 
Metale, stopy oraz kamienie szlachetne w Ŝyciu co-
dziennym (2 godz.). 
Najnowsze odkrycia współczesnej chemii i ich wpływ 
na rozwój współczesnej medycyny i farmacji (3 
godz.). 
Chemia gorzelnicza i browarnicza (2 godz.). 
Technologia produkcji piwa – zajęcia terenowe w 
browarze (3 godz.). 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 
 

 
Zenon J. Kokot, prof. dr hab 
Jan Matysiak, dr n. farm 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
Zenon J. Kokot, prof.dr hab 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien posiadać wiedzę z dziedzin biologii 
i chemii na poziomie szkoły średniej o rozszerzonym 
profilu biologiczno-chemicznym. 
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zaprezentowanie i zaznajomienie studentów z czyn-
nościami i zjawiskami z Ŝycia codziennego z che-
micznego punktu widzenia. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
W ramach przeprowadzonych zajęć omówione zo-
staną pod względem chemizmu następujące aspekty 
z Ŝycia codziennego: woda i jej oczyszczanie, meta-
le, stopy oraz kamienie szlachetne, gorzelnictwo i 
browarnictwo, związki i reakcje chemiczne wykorzy-
stywane w gospodarstwie domowym. Ponadto 
przedstawione zostaną najnowsze odkrycia współ-
czesnej chemii (takie jak odkrycie fulerenów) i ich 
wpływ na rozwój współczesnej medycyny i farmacji. 
W celu pełniejszego poznania wyjaśnianych proble-
mów zorganizowane będą zajęcia terenowe w 
oczyszczalni ścieków, laboratorium badań wody, 
browarze, a takŜe firmie farmaceutycznej. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Ocena pracy studentów odbywa się na podstawie 
zaliczenia ustnego.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Whitten K. W., Davis R. E., Peck M. L. – 

General Chemistry with Qualitative Anal-
ysis. Fifth Edition. Saunders College 
Publishing, Orlando, USA 1996. 

2. J. J. R. Fraústo da Silva, R. J. P. Wil-
liams, The biological chemistry of the 
elements: the inorganic chemistry of life. 
Oxford University Press Inc., New York, 
2001. 
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Przedmioty obowiązkowe: 

• Biochemia        str. 72 

• Chemia analityczna       str. 74 

• Chemia fizyczna        str. 76 

• Chemia organiczna       str. 79 

• Fizjologia człowieka       str. 83 

• Immunologia        str. 85 

• Patofizjologia        str. 87  

• Technologia informacyjna       str. 89 

• Kwalifikowana pierwsza pomoc      str. 91 

• Język obcy        str. 93 

 

Przedmioty fakultatywne: 

• Podstawy biokrystalografii       str. 95 

• Oddziaływania międzycząsteczkowe     str. 97 

• Wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego  

w analizie związków organicznych      str. 99 

• Struktura i znaczenie wybranych biocząsteczek    str. 101 

• Postępy w chemii związków heterocyklicznych    str. 103 

• Technika mikrofalowa w naukach farmaceutycznych    str. 105 

• Kinezjologia        str. 107 

• Produkty pszczele – działanie i zastosowanie w lecznictwie   str. 109 

• Planowanie rodziny i seksuologia      str. 111 

• Ruch jako profilaktyka chorób zawodowych     str. 113 

• Patomechanizm molekularny zaburzeń wchłaniania   

i wydalania – nerka i jelito       str. 115 

• Rozwój seksuologii ze szczególnym uwzględnieniem  

aspektów biologiczno - medycznych     str. 119 
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PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

 

1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Biochemia 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra Biochemii Farmaceutycznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02001 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok,  IV semestr  

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
3 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wykłady: 15 godz. 
Seminaria : 15 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Wanda Baer-Dubowska,  prof.dr hab 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Znajomość podstaw chemii nieorganicznej i orga-
nicznej w tym metod analitycznych oraz termodyna-
miki. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
W wyniku realizacji kursu studenci powinny wykazać 
się znajomością struktury i funkcji  biomolekuł, reakcji 
chemicznych  zachodzących w zdrowym organizmie, 
a takŜe wybranych stanach patologicznych oraz eks-
presji i transmisji informacji genetycznej. 
  

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Biomolekuły –struktura i funkcja białek i kwasów nu-
kleinowych; cukry i polisacharydy; lipidy i błony ko-
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mórkowe; mechanizmy działania enzymów i ich po-
wiązanie z oddziaływaniem leków; sygnalizacja ko-
mórkowa. 
Metabolizm – bioenergetyka, główne szlaki i strategie 
metabolizmu energetycznego oraz związków kluczo-
wych dla funkcjonowania komórki i organizmu (nu-
kleotydy, hem etc), metabolizm ksenobiotyków;  
Ekspresja i transmisja informacji genetycznej:  
Replikacja, naprawa i rekombinacja  DNA; RNA, 
transkrypcja i modyfikacje posttranskrypcyjne; trans-
lacja, modyfikacje postranslacyjne, fałdowanie i se-
gregacja; regulacja ekspresji genów. 
Biochemiczne podłoŜe wybranych chorób cywiliza-
cyjnych: cukrzyca i zespoły metaboliczne, nowotwory 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., 

Rodwell V.W.: Biochemia Harpera PZWL  
2. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L.: Bioche-

mia PWN wydanie 6 lub 5 
3. Bańkowski E.: Biochemia Podręcznik dla 

studentów uczelni medycznych. Elsevier 
Urban &Partner 

4. Wybrane materiały źródłowe 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Chemia analityczna  

 
2.  

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02002 

4.  
Typ przedmiotu 
 

Obowiązkowy  

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok,   III i IV semestr 

 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
13 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Metody podające: wykład informacyjny - 45 godz. 
Metody praktyczne: seminaria – 15 godz.  
Ćwiczenia laboratoryjne – 120 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

Zenon J. Kokot, prof.. dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
Zenon J. Kokot, prof. dr hab. 

 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien posiadać wiedzę z dziedzin biologii 
i chemii na poziomie szkoły średniej o rozszerzonym 
profilu biologiczno-chemicznym.  
Student powinien mieć zaliczony przedmiot  chemia 
ogólna i nieorganiczna. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Opanowanie podstaw teoretycznych i umiejętności 
praktycznych związanych z wykonaniem analiz ilo-
ściowych metodami klasycznymi i instrumentalnymi. 
Zapoznanie ze sposobami obliczeń w chemii anali-
tycznej, wykorzystaniem metod statystycznych oraz 
interpretacją wyników analiz. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 

 
Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowa-nie 
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 chemii analitycznej: 
- przygotowanie próbek do analizy, 
- metody klasyczne analizy chemii analitycznej (pod-
stawy teoretyczne, , grawimetria, alkacymetria, re-
doksymetria, kompleksonome-tria i precypitometria) 
- metody instrumentalne: spektroskopia (UV-VIS, IR, 
NMR, fluorymetria, ASA); metody elektroanalityczne 
(polarografia woltamperometria, potencjometria, kon-
duktometria); metody rozdzielcze (chromato-grafia 
cienkowarstwowa, gazowa, wysokospra-wna cieczo-
wa, elektroforeza kapilarna), spektrometria mas, 
ocena statystyczna wyników oznaczeń oraz walida-
cja metod analizy chemicznej. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie przedmiotu:  
- wykonanie analiz oraz zdanie kolokwiów  z metod 
klasycznych i instrumentalnych oraz pisemne zali-
czenie obliczeń w chemii analitycznej. 
- egzamin pisemny lub ustny. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

1. Minczewski J., Marczenko Z. Chemia anali-
tyczna. Tom II. PWN, Warszawa 2010 

2. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w 
analizie chemicznej. PWN, Warszawa 2008 

3. Kocjan R. Chemia analityczna. PZWL, War-
szawa 2000 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Chemia fizyczna 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej 
przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki  

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02003 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok, III, IV semestr 
 

7.  
Liczba punktów ECTS przypisa-
na przedmiotowi 

 
9 

8.  
Metody nauczania 
 

 
wykłady -30 godz. 
seminaria – 15 godz. 
ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe - 75 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Franciszek Główka, dr hab.,  prof. UM 
 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) 
egzaminującej bądź udzielającej 
zaliczenia w przypadku, gdy nie 
jest nim osoba prowadząca dany 
przedmiot 
 

 
 
Franciszek Główka, dr hab.  prof. UM 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
chemia ogólna, fizyka, matematyka 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest 
określenie celów jako efektów 
kształcenia i kompetencji) 

 
Zaznajomienie studentów z podstawami współczesnej chemii 
fizycznej. Poznanie metod  wyznaczania wielkości fizyko-
chemicznych. Nabycie umiejętności rozumienia i opisu ilo-
ściowego przemian fizycznych, reakcji chemicznych oraz 
posługiwania danymi fizykochemicznymi w celu przygotowa-
nia do studiowania przedmiotów zawodowych: chemii leków, 
farmacji stosowanej, farmakologii, toksykologii, farmacji kli-
nicznej, technologii chemicznej środków leczniczych. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Wykłady. 
Podstawy termodynamiki chemicznej: 
Układy termodynamiczne. Pojęcia pracy i ciepła. Procesy 
odwracalne i nieodwracalne. Pojęcie funkcji stanu. Pierwsza 
zasada termodynamiki. Pojemność cieplna i ciepła molowe. 
Pojemność cieplna układu w stałej objętości i w stałym ci-
śnieniu. ZaleŜność entalpii reakcji od temperatury. Prawo 
Kirchhoffa. Termochemia. Liczba postępu reakcji. Ciepło 
reakcji w stałej objętości i w stałym ciśnieniu. Entalpie prze-
mian fizycznych i chemicznych. Prawo Hessa. Procesy sa-
morzutne. II zasada termodynamiki. Produkcja entropii w 
reakcji chemicznej. Powinowactwo chemiczne. Potencjał 
chemiczny. Entalpia swobodna i energia swobodna. Właści-
wości entalpii swobodnej. Równanie Gibbsa-Helmholtza. 
Standardowa entalpia swobodna reakcji. Wpływ temperatury 
na zmiany entropii. III zasada termodynamiki. 
 
Kinetyka chemiczna . Pojęcie szybkości, rzędowości, czą-
steczkowości reakcji chemicznej. Wyznaczanie rzędowości 
reakcji. Reakcje zerowego, pierwszego i drugiego rzędu, 
autokatalityczna reakcja II rzędu. Stała szybkości reakcji. 
Czas półtrwania leku t0,5 oraz czas trwałości leku, t0,1. Wpływ 
temperatury na szybkość reakcji, równanie Arrheniusa, ener-
gia aktywacji. Kinetyka reakcji enzymatycznych wg modelu 
Michaelisa-Menten.   
Podstawy farmakokinetyki. Pojecie kompartmentu. Stała 
szybkości eliminacji, biologiczny okres półtrwania. Wyzna-
czanie równań farmakokinetycznych do opisu zmian stęŜenia 
leku we krwi czy ilości w moczu po podaniu jednorazowej 
dawki doŜylnej i doustnej w modelu jednokompartmentowym. 
Równanie Batemana. 
Metody fizyczne badania substancji leczniczych. Podstawy 
spektroskopii molekularnej. Mechanika kwantowa. Dualizm 
falowo – korpuskularny, równanie Schrödingera. Energia 
cząsteczek. Zasada Heisenberga nieoznaczoności energii. 
Absorpcja światła, równanie Lamberta-Bera. Elektryczne 
właściwości cząsteczek, moment dipolowy a aktywność bio-
logiczna, polaryzowalność, równania Clausiusa –Mossotiego, 
refrakcja, dyspersja skręcalności optycznej, dwójłomność 
kołowa, dichroizm kołowy. Jądrowy rezonans magnetyczny. 
Seminaria. Gazy doskonałe i rzeczywiste. Ciecze i ciała sta-
łe. Równowagi fazowe w układach jedno– i wieloskładniko-
wych. Ciecze mieszające się ograniczenie, nieograniczenie i 
niemieszające się. Roztwory ciał stałych w cieczach. Rów-
nowagi w roztworach elektrolitów. Elektrochemia układów 
równowagowych i ich zastosowanie. Ogniwa elektrochemicz-
ne. Elektroliza, konduktometria. Układy dyspersyjne, podział, 
budowa właściwości optyczne, kinetyczne, elektryczne, trwa-
łość układów koloidalnych. Właściwości polimerów. Zjawiska 
powierzchniowe. 
 
Ćwiczenia rachunkowe obejmują termodynamikę oraz za-
gadnienia  seminaryjne. 

Ćwiczenia laboratoryjne.  
Wyznaczenie zmiany entalpii parowania lotnej cieczy. Wy-
znaczanie temperatury krytycznej mieszalności dla układu 
fenol – woda. Wyznaczanie masy molowej i współczynnika 
izotonicznego van't Hoffa metodą pomiaru ciśnienia osmo-
tycznego. Pomiar współczynnika podziału olej - woda dla 



78 

 

kwasu benzoesowego. Pomiar pKa kwasu octowego metodą 
miareczkowania potencjometrycznego. Wyznaczanie iloczy-
nu rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych soli srebra me-
todą potencjometryczną przy uŜyciu elektrody jonoselektyw-
nej. Wyznaczanie stałej szybkości oraz parametrów termo-
dynamicznych reakcji solwolizy ipronalu. Wyznaczanie stałej 
szybkości eliminacji i biologicznego okresu półtrwania salicy-
lanów. Wybrane aspekty modelowania molekularnego za 
pomocą programu komputerowego HyperChem. Wyznacza-
nie ruchliwości i masy molowej frakcji białka metodą elektro-
forezy Ŝelowej. Wyznaczanie ładunku koloidu metodą elek-
troforezy swobodnej. Otrzymywanie i rozpoznawanie rodza-
jów emulsji. Wyznaczanie punktu izoelektrycznego Ŝelatyny. 
Wyznaczanie krytycznego stęŜenia micelarnego Tweenu 20. 
Izoterma Freundlicha dla adsorpcji kwasu octowego na węglu 
aktywowanym 

15.  
Metody oceny 
 

  
W III semestrze student jest zobowiązany zaliczyć spraw-
dziany pisemne obejmujące termodynamikę, kinetykę z far-
makokinetyką oraz zagadnienia seminaryjne. W czasie semi-
narium wiedza studenta jest teŜ oceniana. Zaliczenie spraw-
dzianów jest warunkiem  dopuszczenia do ćwiczeń laborato-
ryjnych w IV semestrze.  
Studenci są oceniani na kaŜdych ćwiczeniach z obowiązują-
cego materiału, praktycznego wykonania ćwiczenia oraz 
sposobu przedstawienia wyników w formie protokołu. Ćwi-
czenia rachunkowe studenci są zobowiązani zaliczyć w for-
mie sprawdzianu pisemnego. 
Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej te-
stu/pytania otwarte lub formie ustnej i obejmuje materiał wy-
kładowy, seminaryjny oraz ćwiczeniowy. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 

1. Atkins P.W. Podstawy chemii fizycznej. WN PWN, War-
szawa 2009 
2. Atkins P.W. Chemia fizyczna. WN PWN, Warszawa 2007 
3. Atkins P. De Paula J.: Atkin's Physical Chemistry. Oxford 
2006 *8 edition 
4. Danek A. Chemia fizyczna. PZWL, Warszawa 1982 
5. Hermann T.W. Farmacja Fizyczna. WL PZWL, Warszawa 
2007 
5. Uchman G., Hermann T.W. Ćwiczenia laboratoryjne z 
chemii fizycznej dla studentów farmacji i analityki medycznej. 
Wyd. Uczeln. AMiKM, Poznań 2002 
6. A.G. Whittaker, A.R. Mount, M.R. Heal - Chemia Fizyczna, 
PWN Warszawa 2003 
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79. 

 
Nazwa przedmiotu 
 

 
Chemia organiczna  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przed-
miot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Organicznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02004 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok , III i IV semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
13 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wykłady w wymiarze 3 godz.  tygodniowo x 15 tygo-
dni = 45 godz., prowadzone w III semestrze. 
Zajęcia mają formę wykładu z elementami wykładu 
problemowego, konwersatoryjnego i interaktywnego. 
Wykład wspierany jest pokazem przestrzennych 
modeli cząsteczek, przeźroczami i tzw. prezenta-
cjami multimedialnymi. Studenci otrzymują wybrane 
materiały ilustrujące wykład w formie wydruku. 
Ćwiczenia laboratoryjne: 
W III semestrze z zakresu preparatyki organicznej w 
wymiarze  
5 godz.  tygodniowo x 15 tygodni = 75 godz., a w IV 
semestrze z zakresu klasycznej analizy związków 
organicznych w wymiarze  
4,5 godz. tygodniowo x 10 tygodni = 45 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Lucjusz Zaprutko prof. dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzami-
nującej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba 
prowadząca dany przedmiot  

 
 
Lucjusz Zaprutko prof. dr hab. 
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12.  
Wymagania wstępne  
 

 
Wiadomości z zakresu chemii ogólnej i organicznej 
na poziomie rozszerzonym egzaminu maturalnego. 
Wiadomości i umiejętności z zakresu ogólnej chemii 
organicznej uzyskane podczas wykładów i semina-
riów z chemii organicznej na I roku studiów. 
WyposaŜenie w podstawową odzieŜ ochronną do 
pracy w laboratorium chemicznym. 
Wykazanie się znajomością podstawowych zasad 
BHP stosowanych w pracy laboratoryjnej. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest okre-
ślenie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Poznanie i wykorzystanie ze zrozumieniem właści-
wości i zastosowania róŜnych klas związków orga-
nicznych. 
Poznanie budowy, przeznaczenia i moŜliwości wy-
korzystania podstawowego sprzętu laboratoryjnego. 
Opanowanie podstawowych czynności i techniki 
pracy laboratoryjnej z zakresu preparatyki związków 
organicznych. 
WdroŜenie nawyków bezpiecznej pracy w laborato-
rium chemicznym z uwypukleniem zachowań pro-
ekologicznych. 
Nabycie umiejętności oczyszczania związków orga-
nicznych i oznaczania ich podstawowych właściwo-
ści fizykochemicznych. 
Praktyczne poznanie toku klasycznej analizy związ-
ków organicznych. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Szczegółowa chemia organiczna 

1. Alkany. 
2. Cykloalkany. 
3. Alkeny i alkiny. 
4. Węglowodory aromatyczne. 
5. Fluorowcowęglowodory. 
6. Związki metaloorganiczne. 
7. Aminy alifatyczne i aromatyczne. 
8. Związki azowe, diazowe i pokrewne. 
9. Związki nitrowe. 

 
10. Nitryle, izonitryle. 
11. Alkohole i fenole (z rozwinięciem izomerii 

optycznej). 
12. Etery. 
13. Merkaptany i tioetery. 
14. Aldehydy i ketony. 
15. Związki karbonylowe o sprzęŜonych wiąza-

niach (keteny i chinony). 
16. Kwasy karboksylowe (zawierające jedną lub 

więcej grup karboksylowych). 
17. Kwasy sulfonowe i ich pochodne. 
18. Pochodne funkcyjne kwasów (estery, amidy, 

bezwodniki, halogenki itp.) 
19. Fluorowcokwasy. 
20. Hydroksykwasy i oksokwasy. 
21. Aminokwasy. 
22. Pochodne kwasu węglowego. 
23. Związki heterocykliczne (ze szczególnym 

uwzględnieniem związków 5- i 6- człono-
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wych z N, O i S jako heteroatomami). 
24. Związki pochodzenia naturalnego 

- Alkaloidy 
- Węglowodany 
- Steroidy 
- Terpeny 
- Lipidy i związki pokrewne 
- Peptydy i białka 
- Kwasy nukleinowe 

Wszystkie wymienione grupy związków omawiane 
są (o ile to moŜliwe ) w ujęciu: 
- charakterystyczne cechy budowy, 
- zasady nomenklatury, 
- moŜliwości izomerii, 
- właściwości  fizyczne, 
- otrzymywanie, 
- właściwości chemiczne, 
- występowanie, znaczenie i moŜliwości   
  zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem  
  praktyki farmaceutycznej.  
Ćwiczenia laboratoryjne z preparatyki organicznej 
obejmują: 
 - zapoznanie z zasadami bezpiecznej pracy w  
   laboratorium chemicznym 
 - zapoznanie z budową i przeznaczeniem  
   sprzętu laboratoryjnego stanowiącego  
   wyposaŜenie pracowni 
 - syntezę, wydzielenie, oczyszczenie i  
   scharakteryzowanie pięciu związków   
   w postaci stałej lub ciekłej,  przy    
   zastosowaniu moŜliwie jednorodnych  
   technik laboratoryjnych. 
Poszczególne wykonywane preparaty dotyczą  
następujących zagadnień teoretycznych, omawia-
nych równolegle do wykonywanych zadań praktycz-
nych: 
 - reakcje substytucji, addycji i eliminacji 
 - reakcje z udziałem grupy karbonylowej 
 - reakcje utleniania i redukcji 
 - reakcje estryfikacji, hydrolizy oraz 
    przegrupowania 
 - otrzymywanie związków heterocyklicznych  
Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy orga-
nicznej obejmują: 
 - wykrywanie obecności C,N,S,O w związkach  
   organicznych 
 - oznaczanie rozpuszczalności związków  
   organicznych i na tej podstawie  
   wnioskowanie o budowie tych związków 
- identyfikację pojedynczych substancji 
   metodą reakcji jakościowych i ustalanie ich  
   właściwości fizykochemicznych 
 - rozdzianie prostych mieszanin 
   dwuskładnikowych i identyfikacja składników 
   tych mieszanin. 
Ponadto w czasie pracy analitycznej metodami kla-
sycznymi wskazuje się na moŜliwość zastosowań 
analizy spektralnej do identyfikacji związków będą-
cych przedmiotem działań studenta. 
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15.  
Metody oceny 
 

 
BieŜąca kontrola przyswojenia i rozumienia treści 
określonych w Standardach nauczania dla przed-
miotu chemia organiczna a prezentowanych pod-
czas wykładów. Kontrola ta prowadzona jest w for-
mie 8 krótkich (do 20 min.) sprawdzianów pisem-
nych (5 w semestrze III i 3 w semestrze IV) według 
harmonogramu ustalanego corocznie, odpowiednio 
do układu  
kalendarza. 
BieŜąca kontrola poprawności wykonywanych ćwi-
czeń praktycznych i rozmowa na temat wykonywa-
nych zadań. Ustne lub pisemne sprawdziany z przy-
gotowania teoretycznego do wykonywanych zadań 
praktycznych (6 sprawdzianów z preparatyki i 2 
sprawdziany z analizy). 
Końcową kontrolę opanowania materiału stanowi 
egzamin pisemny po IV semestrze, złoŜony z 20 
pytań wymagających zwięzłej odpowiedzi, głównie w 
postaci zapisu wzorów chemicznych, przebiegu 
reakcji i nazwania poszczególnych związków. 
Zgodnie z regulaminem Uczelni przewidziane są 3 
pierwsze terminy, do wyboru w czerwcu,  
na które zapisy prowadzone są z około 1 miesięcz-
nym wyprzedzeniem.  
Egzaminy w I i II terminie poprawkowym odbywają 
się w pierwszej połowie września.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
Wykłady: 
Literatura podstawowa:  
1.  Mc Murry J., Chemia organiczna, tom 1-5,  
      PWN, Warszawa 2005 
 2.  Wrzeciono U., Zapruto L., Chemia  
      związków naturalnych, Wydawnictwo  
      Uczelniane  AM, Poznań  2001 
Literatura uzupełniająca: 
 1.  Clayden J., Greeves N., Warren S., 
      Wothers S., Chemia organiczna, Cześć I-IV  
       WNT,  Warszawa 2010 
 2.  Sainsbury M., Chemia związków   
      heterocyklicznych, PWN, Warszawa 2009 
 3.  Kołodziejczyk A. Naturalne związki  
      organiczne, PWN, Warszawa 2010 
 
Ćwiczenia. 
Literatura podstawowa: 
1. Wrzeciono U. Ćwiczenia z chemii  
    organicznej. Część I. Preparatyka 
    organiczna, Wydawnictwo Uczelniane  AM 
     Poznań   
2. Wrzeciono U. Ćwiczenia z chemii  
    organicznej. Część II. Jakościowa analiza  
    związków organicznych, Wydawnictwo  
    Uczelniane AM Poznań 
Literatura uzupełniająca: 
1. Gawroński J., Gawrońska K., 
    Kasprzak K., Kwit M., Współczesna synteza  
    organiczna. Wybór eksperymentów, PWN,  
    Warszawa 2004. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Fizjologia Człowieka 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Fizjologii UM 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02005 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok, IV semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
5 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wykłady  30 godz.- 2 godz,  tygodniowo 
Seminaria  9 godz. – 3 godz.  tygodniowo 
Ćwiczenia  36 godz.- 3 godz.  tygodniowo 
Razem 75 godz. 
Kurs Fizjologii trwa 15 tygodni 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Jacek Koźlik, dr hab. prof. UM 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 
 
 

 
 
 
Jak wyŜej 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Podstawy anatomii człowieka 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Znajomość podstaw fizjologii człowieka. Umiejętność 
wyjaśnienia zasad działania poszczególnych tkanek i 
narządów ze wskazaniem teoretycznych podstaw 
modyfikacji tych efektów przez farmakoterapię. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

Treści merytoryczne-podstawy ogólne i komórkowe 
fizjologii człowieka. Fizjologia komórek pobudliwych-
nerwowych i mięśniowych. Czynność centralnego 
układu nerwowego. Endokrynologiczne i metabolicz-
ne podstawy fizjologii. Czynność układu trawiennego. 



84 

 

Funkcja układu krąŜenia. Podstawy czynności układu 
oddechowego. Funkcja krwi, chłonki i układu krzep-
nięcia. Tworzenie i wydalanie moczu 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
W czasie zajęć seminaryjnych i ćwiczeń-weryfikacja 
wiadomości studenta i wskazywanie treści koniecz-
nych do opanowania- bez ocen. Kolokwia testowe po 
bloku ćwiczeń i seminariów. Egzamin testowy na 
zakończenie zajęć. Zapisy na 4 tygodnie przed 
uzgodnionymi ze studentami terminami egzaminu 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Fizjologia – W.Ganong 
2. Fizjologia człowieka z elementami patologii. 
3. .  H.Krauss, P.Sosnowski 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
IMMUNOLOGIA 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra Biotechnologii Medycznej 
Zakład Immunologii Nowotworów  
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02006 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok,  IV semestr  

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wymiar zajęć             Wykłady:             15  godz. 
                                    Ćwiczenia:            5  godz. 
                                    Seminaria:          10  godz. 
                                    Łącznie:              30  godz. 
 
WYKŁADY 

1. Struktura układu immunologicznego: central-

ne i obwodowe narządy limfatyczne -1 godz. 

2. Podstawowe pojęcia immunologiczne –  

1 godz. 

3. Nieswoiste mechanizmy obronne – 2 godz. 

4. Swoiste mechanizmy obronne – 2 godz. 

5.  Układ dopełniacza – 1 godz. 

6. Budowa i funkcje przeciwciał – 2 godz. 

7. Przeciwciała monoklonalne– 2 godz. 

8. Antygeny układu zgodności tkankowej.  

2 godz. 

9. Rola cytokin i chemokin w odpowiedzi immu-

nologicznej – 2 godz. 

SEMINARIA 

1. Testy immunologiczne – 2 godz. 

2. Prezentacja antygenów – 2 godz. 

3. Immunologia transplantacyjna – 2 godz. 

4. Choroby alergiczne skóry – 2 godz. 

5. Profilaktyczne i terapeutyczne szczepionki –               
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2 godz. 

 

ĆWICZENIA 

1. Cytometria przepływowa – 2 godz. 

2. Test proliferacyjny – 2 godz. 

3. Egzamin końcowy – 1 godz. 

 
9.  

Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Andrzej Mackiewicz, prof. dr hab. 
Piotr Wysocki, dr hab. n. med. 
Dariusz IŜycki, dr hab. n. med.   
Jacek Mackiewicz, dr n. med. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
  
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Budowa i funkcje układu odpornościowego. Komórki 
immunologicznie kompetentne. Antygeny i przeciw-
ciała.  
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Przyswojenie aktualnej wiedzy z zakresu immunologii 
podstawowej na poziomie   komórkowym,   wyjaśnie-
nie mechanizmów działania profilaktycznych i leczni-
czych szczepionek, poszerzenie wiedzy na temat 
nowoczesnych technik immunodiagnostycznych.  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Budowa i funkcje układu odpornościowego. Komórki 
immunologicznie kompetentne. Antygeny i przeciw-
ciała. Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej. 
Odporność nieswoista – interferony, układ dopełnia-
cza. Regulacja procesów odpornościowych. Immu-
noprofilaktyka i immunoterapia. Mechanizmy reakcji 
alergicznych. Elementy diagnostyki immunologicznej.  
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje:  
opisu budowy i funkcji układu odpornościowego; 
rozumienia działania układu odpornościowego; ro-
zumienia mechanizmów reakcji immunologicznych. 

15.  
Metody oceny 
 

- egzaminy   pisemne 
- projekty i ćwiczenia praktyczne 
- ocenianie ciągłe 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

1) Piotr Wysocki, Dariusz Kowalczyk, Andrzej Mac-

kiewicz. Podstawy  Immunologii – skrypt dla studen-

tów II roku Wydziału  Farmacji. 2005; 2) Jakub Go-

łąb, Marek Jakubisiak, Witold Lasek. Immunologia. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.  
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Patofizjologia.   

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra Patofizjologii  

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02007 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
II. rok, IV  semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
5 

8.  
Metody nauczania 
 

 
     Program zajęć obejmuje  30 godz. wykładów    
i 45 godz. zajęć seminaryjnych. Wykłady dotyczą 
patofizjologii ogólnej. Seminaria prowadzone są 
obecnie w 4-ech grupach (od przyszłego roku aka-
demickiego w 6-ciu). W ramach programu zajęć se-
minaryjnych, 9 godz.  jest realizowanych     w formie 
konwersatorium  których tematem są  wybrane za-
gadnienia istotne dla zrozumienia podstaw farmako-
kinetyki w stanach patologicznych. 
Seminaria trwające 3 godz. obejmują zakres patofi-
zjologii szczegółowej dotyczącej poszczególnych 
układów organizmu odbywają się raz w tygodniu 
przez okres 15 tygodni. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
 Marek Simon, dr hab. n. med.  prof. UM. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 

 
12. 

 
 
Wymagania wstępne  

 
    Student powinien posiadać wiedzę z zakresu  bio-
chemii i fizjologii  oraz podstaw chemii leków, farma-
kognozji, aby rozumieć patomechanizm omawianych 
jednostek chorobowych  a takŜe moŜliwości oddzia-
ływania farmakologicznego  
w tych stanach patologicznych 
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
       Celem kształcenia jest poznanie patomechani-
zmu zaburzeń funkcji: organizmu, tworzących go 
układów i narządów,                   w poszczególnych 
jednostkach chorobowych. Stanowić powinno to pod-
stawę do zrozumienia farmakologii, farmakokinetyki, 
aby móc udzielać porad pacjentowi oraz mieć płasz-
czyznę porozumienia z lekarzem. Ten element  po-
winien ułatwić zrozumienie istoty wdraŜanej opieki 
farmaceutycznej 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
     Wykłady z patofizjologii ogólnej obejmują zagad-
nienia: definicja Ŝycia, zdrowia i choroby; rozpatry-
wanie patomechanizmu chorób od poziomu moleku-
larnego do ogólnoustrojowego, podziały chorób ze 
względu na przyjęte kryteria, przebieg choroby; od-
czynowość – jej stopnie      i zaburzenia, alergie, 
tolerancję immunologiczną   i autoagresję, procesy w 
ognisku zapalnym, patomechanizm obrzęków , zabu-
rzenia termoregulacji. Seminaria z patofizjologii 
szczegółowej obejmują zaburzenia funkcji poszcze-
gólnych  układów organizmu oraz         w ramach 
konwersatorium m.in. zaburzenia wchłaniania jelito-
wego, nerkowego i homeostazy ogólnoustrojowej.  
 

15.  
Metody oceny 
 

  
Podstawą zaliczenia i przedstawienia propozycji 
oceny z przedmiotu jest wynik dwóch testów  ujętych 
w planie dydaktycznym. W trakcie zajęć seminaryj-
nych studenci odpytywani są z zakresu tematyki po-
szczególnych zajęć przedstawionej na stronie inter-
netowej Katedry. Zasadą kowersatorium jest prowa-
dzenie dyskusji ze studentami na wybrane, najistot-
niejsze dla studenta farmacji, zagadnienia dotyczące 
procesów wchłaniania i wydalania oraz zaburzeń 
homeostazy wewnątrzustrojowej.  Studenci, którzy 
mają ambicję uzyskania wyŜszej oceny niŜ zapropo-
nowana na podstawie  wyniku testów, oraz ci którzy 
nie uzyskali wystarczającej ilości punków niezbęd-
nych do zaliczenia przedmiotu lub propozycji oceny  
przystępują do egzaminu ustnego.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Zahorska-Markiewicz B., E.Malecka-Tendera  
2. Patofizjologia kliniczna. Elsevier Urban & 

Partner , Wrocław 2009  
3. Kokot F. Choroby wewnętrzne. WL PZWL, 

Warszawa 1998.  
4. Bręborowicz A. Zarys patofizjologii narządo-

wej, AM Poznań, 2003 
5. Maśliński S. Patofizjologia. WL PZWL, War-

szawa 2000.  
6. Tchórzewski H. (red.) Wykłady z patofizjolo-

gii. WAM, Łódź 1990.  
7. Wróblewski T. Patologia dla średnich szkół 

medycznych. PZWL, Warszawa 1984.   
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Technologia informacyjna  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02008 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści innych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok, IV semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
30 godz. ćwiczeń w laboratorium komputerowym, 
indywidualne konsultacje 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
pracownicy dydaktyczni Katedry 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
Jerzy  A.Moczko prof. dr hab. 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Umiejętności obsługi komputera wyniesione ze szko-
ły podstawowej, gimnazjum i średniej 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Po zakończeniu studiowania student powinien:    
Posiadać umiejętność końcowej redakcji wydawni-
czej tekstu. 
Umieć wykorzystać w praktyce korespondencję se-
ryjną. 
Posiadać umiejętność analizy zebranych danych 
medycznych wykorzystując dostępne funkcje, formu-
ły tablicowe, wykresy i tabele przestawne. 
Umieć przygotować prezentację multimedialną 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Pakiet Microsoft Office 
Edytor tekstowy Word 
Korespondencja seryjna (przygotowanie plików adre-
satów, listu, kopert, etykietek adresowych)     
Końcowa redakcja wydawnicza tekstu (wstawianie 
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rycin, tabel i wykresów oraz przypisów; wstawianie i 
aktualizacja spisu treści, a takŜe spisu tabel, rycin 
czy wykresów) 
Arkusz kalkulacyjny Excel 
Tworzenie i kontrola danych medycznych w Excelu  
      
Powiększanie arkusza o nowe zmienne wyliczane, 
przydatne do głębszej analizy danych    
Poznanie i wykorzystanie róŜnego rodzaju funkcji 
dostępnych w Excelu      
Wykorzystanie formuł  tablicowych do analizy zmien-
nych  
Poznanie wielorakich moŜliwości wykorzystania tabel 
przestawnych do czytelnego przedstawienia uzyska-
nych wyników badań                                                  
Wzajemne powiązania pomiędzy programem Word i 
Excel                                                                    
Pakiet graficzny PowerPoint 
Przygotowanie prezentacji multimedialnej  
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Praktyczne zaliczenie przedmiotu przy komputerze 
(wykonanie poszczególnych poleceń obejmujących 
cały zakres materiału) 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Dokumentacja elektroniczna dostępna w ak-

tualnej wersji pakietu Microsoft Office 
2. Zieliński B.   MS Excel 2002 w praktyce, 

Translator S.C.  2002. 
3. Middleton M.R. Microsoft  Excel w analizie 

danych,  Wydawnictwo RM, Warszawa 2004 
4. Kopertowska M., Sikorski W.:Przetwarzanie 

tekstu – poziom zaawansowany, Wydawnic-
two MIKOM 
grupa PWN, Warszawa 2006 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Kwalifikowana pierwsza pomoc 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Zakład Anestezjologii Doświadczalnej  

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR- 02009 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów, semestr 
 
 

 
II rok, III i IV semestr 
 

7.  
Liczba punktów ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Zajęcia obejmują 9 tygodni zajęć trwających 5 godz. 
(seminaria – 2 godz.; ćwiczenia – 3 godz.)  
 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski  

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Hanna  Billert dr hab., Roma  Hartmann-Sobczyńska 
dr n. med. Piotr  Gerstenberger dr n. med.;Ewa  
Bednarek, mgr  
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
Leon  Drobnik prof. dr hab. 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjolo-
gii człowieka 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zdobycie i utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy na poziomie podstawo-
wym; przyswojenie podstawowej wiedzy oraz naby-
cie umiejętności praktycznych z zakresu postępowa-
nia w róŜnych zagroŜeniach zdrowia i Ŝycia; nabycie i 
usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z za-
kresu podstawowych czynności resuscytacyjnych 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Rozpoznawanie stanu zagroŜenia Ŝycia; uruchomie-
nie „łańcucha przeŜycia”; bezprzyrządowa resuscyta-
cja krąŜeniowo-oddechowa dorosłych i dzieci; urazy 
głowy, tułowia oraz kończyn; podstawowe zasady 
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resuscytacji u chorego po urazie; unieruchomienie 
kończyn; rany powierzchowne i ich zaopatrywanie; 
tamowanie krwotoku zewnętrznego; nagłe zachoro-
wania; zatrucia; działanie czynników środowisko-
wych; pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyj-
nych. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Przedmiot kończy się ustnym zaliczeniem wiadomo-
ści teoretycznych i sprawdzianem umiejętności prak-
tycznych nabytych w trakcie zajęć. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
Pierwsza pomoc w stanach zagroŜenia Ŝycia. Postę-
powanie przedmedyczne z zastosowaniem automa-
tycznego defibrylatora.  Red. W. Jurczyk, A. Łakomy, 
Kraków 2006 
Basic trauma life suport dla paramedyków i ratowni-
ków medycznych. Red. J.E. Campbell. Kraków 2006. 
Wytyczne resuscytacji krąŜeniowo-oddechowej Pol-
skiej Rady Resuscytacji (dostęp on-line): 
http://www.prc.krakow.pl/2010/  
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1.  
Nazwa przedmiotu  
 

 
Języki nowoŜytne – lektorat wybranego języka: 
angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub  
rosyjskiego 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Studium Języków Obcych 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02010 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok, dwa semestry 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
3 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Dwie godziny lekcyjne tygodniowo przez 30 tygodni 
w kaŜdym z dwóch lat nauki. Metoda komunikacyjna 
jest metodą główną, a techniki nauczania, ze wzglę-
du na specyfikę przedmiotu, są uzaleŜnione od etapu 
procesu dydaktycznego i obejmują: ćwiczenia wy-
mowy, czytanie, słuchanie, tłumaczenie, dialogi, sy-
mulacje, definiowanie, opisywanie, wypełnianie luk, 
opisywanie diagramów, kończenie zaczętego tekstu 
itp. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Język obcy, którego nauczamy 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
W roku akademickim 2010/2011 są to: angliści:              
Małgorzata Baranowska mgr, Zbigniew  Domaradzki, 
mgr  Anan Lipińska, Aleksandra  Walkowska mgr, 
Aanna  Zaborowska-Cinciała mgr.  
germanistka- Danuta Krych mgr, romanistka- Maria 
Ziembowska-Olejniczak mgr, rusycystka- Maria 
.ijanowska mgr 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
ElŜbieta Gąsiorowska-Czarnecka – anglistka mgr, 
ElŜbieta  Król- germanistka  mgr 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Lektoraty prowadzone są od poziomu zaawansowa-
nego, jakiego od studentów oczekujemy po czterech 
latach nauki w szkole średniej. W celu  uzyskania 
grup o moŜliwie zbliŜonym poziomie zaawansowania 
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studenci przydzielani są do grup językowych na pod-
stawie wyników testu kwalifikacyjnego,  

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

Po przerobieniu treści programowych studenci po-
winni umieć: stosować podstawową terminologię 
związaną z anatomią, botaniką, chemią  i praktyka 
farmaceutyczną, w języku , którego się uczyli, czytać 
poprawnie  i rozumieć autentyczne teksty, rozumieć 
treść wypowiedzi ustnej dotyczącej w/w nauk i móc 
wziąć czynny udział w rozmowie czy dyskusji, jak teŜ 
przygotować prezentację wybranego zagadnienia i ją 
w obcym języku przedstawić. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

Program obejmuje cztery moduły: 1/ podstawy ana-
tomii i fizjologii człowieka, 2/ wybrane zagadnienia z 
botaniki, 3/ wybrane zagadnienia z chemii, 4/ wybra-
ne zagadnienia z praktyki farmaceutycznej 

15.  
Metody oceny 
 

Studenci oceniani są na podstawie sprawdzianów, 
które są przeprowadzane  przez poszczególnych 
lektorów  po przerobieniu pewnej części materiału, 
przewaŜnie w formie kartkówek, krótkich testów lub/i  
rozmowy ze studentem,  mającej na celu sprawdze-
nie opanowania wymowy specyficznego słownictwa 
specjalistycznego. Odbywają się one w czasie do-
godnym dla studentów i lektora, moŜliwie jak naj-
szybciej po skończeniu danej partii materiału; lektor 
przeprowadza cztery sprawdziany w ciągu roku. 
Oceny opanowania przez studenta materiału kursu 
dokonuje lektor prowadzący zajęcia, kierując się 
wystawionymi w ciągu roku stopniami, a takŜe wyka-
zaną przez studenta pracowitością, aktywnością i 
poczynionymi przezeń postępami. Po drugim roku 
studiów studenci zdają egzamin ustny z całości  
przerobionego materiału. 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

Język angielski: 
Donesch-JeŜo, Ewa. English for Pharmacy and 
Pharmacists. Wydawnictwo Przegląd Lekarski. 2007. 
Kierczak, Anna W. English for Pharmacists. Selected 
Topics. PZWL. 2005. str. 17-30, 70-130.  
Darzycka, Beata. Kierczak, Anna W. Mijas, Grzegorz. 
English Texts for Students of Medical Analytics. Ślą-
ska Akademia Medyczna, Katowice 2001. str. 53-
101. 
Język niemiecki: 
Schubert, Fred. " Fachkunde fur Arzthelferinnen". 
Cornelsen Verlag, Berlin,  2000. 
" Medizin 1"- Materialien zum fachsprachigen 
Deutschunterricht. Max Hueben Velag, Ismaning 
1994. 
"Apotheken-Umschau" - czasopisma dla niemieckich 
aptek. 

Język francuski 

Glanowska J., Janicka E.   Pharmacie, pharmacien. 
PZWL, Warszawa 1980. 

Język rosyjski 

Terczyński J.  Podręcznik dla studentów wydziału 
lekarskiego i stomatologii. PZWL, Warszawa 1983. 
Czasopisma: Zdorowie. 
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PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE 

 

1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Podstawy biokrystalografii  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków 
Leczniczych 
 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02020 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
II rok, III semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
15 godzinne zajęcia prowadzone są jeden raz w ty-
godniu (5 godz.) przez kolejne trzy tygodnie. Metody 
nauczania: aktywizujące oraz oparte na praktycznej 
działalności studentów. Przekazywanie wiedzy od-
bywa się poprzez indywidualną pracę studenta z 
wykorzystaniem modeli oraz programów komputero-
wych.  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Ewa  Tykarska, dr 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Podstawy chemii organicznej  
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Student potrafi samodzielnie interpretować dane 
krystalograficzne zawarte w publikacjach oraz biał-
kowej bazie danych. Znajomość struktury prowadzi 
do poznania budowy, funkcji i mechanizmów działa-
nia cząsteczek, a w konsekwencji ułatwia zaprojek-
towanie i syntezę bardziej skutecznych leków 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Studenci zapoznają się z budową zewnętrzną i we-
wnętrzną kryształów, budują modele makrocząste-
czek, poznają programy graficzne słuŜące do wizu-
alizacji i interpretacji cząsteczek białkowych, oraz 
moŜliwości białkowej bazy danych PDB. 
Ćwiczenia: 
 
I. Główne pojęcia i prawa krystalograficzne.  
 
Na podstawie modeli kryształów i ich sieci prze-
strzennych oraz demonstracji komputerowych stu-
denci poznają: 
 
- Morfologię kryształu - elementy symetrii, grupy 
punktowe, układy krystalograficzne. 
- Sieć przestrzenną – symetria translacyjna, typy 
sieci Bravais’go, grupy przestrzenne. 
 
II. Konfiguracja, konformacja, kąty torsyjne, wiązania 
wodorowe, wykres Ramachandrana.  
 
Zwracając uwagę na kąty torsyjne, długości wiązań 
oraz hybrydyzację atomów studenci budują 
 
- modele aminokwasów w formie zjonizowanej i nie-
zjonizowanej  
- łańcuchy β, które za pomocą wiązań wodorowych 
łączą w równoległe i antyrównoległe arkusze β 
 
III. Ćwiczenia komputerowe 
 
Studenci zapoznają się z 
 
- programem graficznych umoŜliwiającym śledzenie 
zmian konformacyjnych zachodzących w centrum 
aktywnym wybranego białka pod wpływem przyłą-
czanego substratu 
- białkową bazą danych PDB 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Praca studenta na ćwiczeniach  oceniana jest w spo-
sób ciągły. Formą zaliczenia jest oddanie, po kaŜ-
dych zajęciach, protokołów z odpowiedziami na py-
tania dotyczące opanowanego na ćwiczeniach mate-
riału. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Bojarski Z., Gigla M., StróŜ K., Surowiec M., 

Krystalografia podręcznik wspomagany kom-
puterowo, PWN, 2007. 

2. Z. Kosturkiewicz „Metody krystalografii”, Wy-
dawnictwo Naukowe UAM, 2000. 

3. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., Bioche-
mia, PWN, 2005. 

4. Branden C., Tooze J., Introduction to Protein 
Structure, Garland Publishing, 1999 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Oddziaływania międzycząsteczkowe 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Organicznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR- 02021 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok, III semestr  
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wymiar zajęć: 15 tygodni po 1godz. = 15godz. 
Metody nauczania stosowne dla zajęć seminaryjnych 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Anna  Katrusiak, dr hab 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot 

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Podstawowe wiadomości zdobyte w trakcie kursu 
chemii organicznej na I roku studiów. 
Wstępne wiadomości dotyczące ogólnego podziału 
reakcji związków organicznych warunków mających 
wpływ na ich przebieg. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Opanowanie umiejętności przewidywania kierunku 
reakcji zaleŜnie od czynników wewnętrznych i ze-
wnętrznych układu reakcyjnego.  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
W trakcie zajęć studenci zapoznają się z szeregiem 
czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływają-
cych na kierunek przebiegu reakcji organicznej. Uczą 
się doboru odpowiednich warunków w celu wymu-
szenia poŜądanego kierunku reakcji. Rozpatrywane 
są reakcje wielokierunkowe w aspekcie trwałości 
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produktów przejściowych. Przedstawiane są zasto-
sowania wielu reakcji w praktyce laboratoryjnej i w 
przemyśle.  
 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie fakultetów odbywa się na podstawie cią-
głej oceny aktywności studenta na zajęciach,  jego 
umiejętności dyskutowania i zgłaszania nowych pro-
blemów do przedyskutowania. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. R.A. Jackson Mechanizmy reakcji organicznych. 
PWN, Warszawa 2007.  
2. M. Makosza, M. Fedoryński Podstawy syntezy 
organicznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki War-
szawskiej, Warszawa 2006.  
3. E. Białecka-Florjańczyk, J. Włostowska Chemia 
organiczna. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 
Warszawa 2005.  
4. D. Buza, A. Ćwil Zadania z chemii organicznej z 
rozwiązaniami. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 2003.  
5. J. McMuryy Chemia organiczna. PWN, Warszawa 
2005. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Wykorzystanie promieniowania elektromagne-
tycznego w analizie związków organicznych  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Organicznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02022 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny  dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
II rok,  IV semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Łączny wymiar zajęć = 15 godz. 

seminaria: 10 godz. prowadzone metodą multi-
medialną 
ćwiczenia warsztatowe: 5 godz.    

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Andrzej Gzella, dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
 
nie dotyczy 

12.  
Wymagania wstępne  

 

Zakres wiadomości z chemii przewidziany progra-
mem szkoły średniej (poziom rozszerzony) oraz 
przewidziany programem studiów w semestrach  I – 
III na kierunku farmacja 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Studenci uczą się korzystania z nowoczesnych me-
tod fizykochemicznych, stosowanych w analizie 
związków organicznych. Na zajęciach seminaryjnych 
zapoznają się z praktycznym rozwiązywaniem pro-
blemów strukturalnych trzema metodami, to jest  
spektroskopią absorpcyjną w podczerwieni (IR),  
spektroskopią magnetycznego rezonansu jądrowego 
(1H- i 13C-NMR) oraz analizą rentgenograficzną, które 
dostarczają cennych informacji na temat struktury 
badanych związków chemicznych aktywnych biolo-
gicznie.  

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni (IR) w 
analizie związków organicznych 
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a)  wprowadzenie teoretyczne 
b)  omówienie charakterystycznych częstości grupo-
wych  
c)  interpretacja widm absorpcji w podczerwieni 
 -  zakres krótkofalowy 
 -  zakres daktyloskopowy 
 -  zakres długofalowy   
d)  przykłady widm absorpcji w podczerwieni róŜnych 
typów związków  
 organicznych  
e)  interpretacja widm IR  –  praca samodzielna. 
Wykorzystanie spektroskopii jądrowego rezonansu 
magnetycznego 1H- i 13C-NMR  
w określeniu struktury cząsteczki 
a)  wprowadzenie teoretyczne   
b)  interpretacja widm 1H- i 13C-NMR na przykładach 
c)  interpretacja widm – praca samodzielna. 
Analiza rentgenograficzna struktury cząsteczki  
i kryształu związku chemicznego w postaci ciała sta-
łego 
a) opis symetrii kryształów  
    - operacje symetrii w sieci krystalicznej 
    - symetria kryształu, a symetria rozkładu   
       natęŜeń refleksów 
    - wyznaczanie grup przestrzennych na   
        wybranych przykładach kryształów 
b) korzystanie z komputerowej bazy danych krystalo-
graficznych (CSD, Cambridge).  
c) podstawy teoretyczne odnoszące się do rozwią-
zywania problemu fazowego   
i udokładniania struktury 
e) analiza wyników i sposób ich przedstawiania. 

15.  
Metody oceny 
 

 
Warunkiem zaliczenia zajęć fakultatywnych jest:    
obecność na wszystkich zajęciach; 
uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej   z trzech 
sprawdzianów pisemnych (20 min. kaŜdy)  
sprawdzian z umiejętności interpretacji  widm IR,  
sprawdzian z umiejętności interpretacji  widm 1H-
NMR i 13C-MNR, 
sprawdzian z interpretacji parametrów geometrycz-
nych, opisujących cząsteczkę  i strukturę kryształu 
związku chemicznego 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. J. McMurry, Chemia organiczna, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2007 
2. U. Wrzeciono, Jakościowa analiza związków 

organicznych, Wydawnictwo Uczelniane Aka-
demii Medycznej, Poznań 1992 

3. R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle, 
Spektroskopowe metody identyfikacji związ-
ków organicznych, PWN, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniająca: 

4. Z. Bojarski, M. Gigla, K. StróŜ i M. Surowiec, 
Krystalografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2007.  

5. R. Walczyna, J. Sokołowski, G. Kupryszew-
ski, Analiza związków organicznych, Wydaw-
nictwo Uczelniane Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2001. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Struktura i znaczenie wybranych biocząsteczek 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Organicznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02023 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok, IV semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wymiar zajęć: 
7 tygodni x 2 godz. i 1 tydzień x 1 godz. = 15 godz. 
Metody: prezentacja, repetytorium, aktywna dysku-
sja, rozwiązywanie problemów 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Krystyna Majewska, dr n. farm 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
j.w. 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Studenci powinni opanować podstawowe wiadomo-
ści z zakresu chemii organicznej 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Celem jest rozszerzenie wiedzy na temat wybranych 
związków pochodzenie naturalnego posiadających 
waŜne znaczenie biologiczne. Poznanie specyficz-
nych cech budowy chemicznej oraz zrozumienie 
wzajemnych zaleŜności genetycznych i struktural-
nych pomiędzy poszczególnymi klasami związków 
naturalnych oraz wewnątrz tych klas. Zdobyte wia-
domości powinny ułatwić dalsze skuteczne studio-
wanie innych przedmiotów związanych z nauką o 
leku. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Na podstawie wybranych związków naturalnych na-
leŜących do podstawowych klas takich jak: alkaloidy, 
węglowodany, steroidy, terpenoidy, peptydy i białka 
oraz lipidy uczestnicy zajęć zapoznają się z nomen-
klaturą, elementami syntezy totalnej i biosyntezy, 
budową i reaktywnością oraz moŜliwościami prze-
kształceń chemicznych. Poznają ich podstawowe 
właściwości biologiczne, moŜliwości zastosowań oraz 
występowanie w otaczającym świecie. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Student poddawany jest ocenie ciągłej na podstawie 
ocen cząstkowych uzyskiwanych podczas zajęć 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. U. Wrzeciono, L. Zaprutko, Chemia związków 

naturalnych. Zagadnienia wybrane. Wydaw-
nictwa Uczelniane AM, Poznań 2001 

2. .A. Kołodziejczyk, Naturalne związki orga-
niczne. WN PWN, Warszawa 2003 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Postępy w chemii związków heterocyklicznych 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Organicznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02024 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok, IV semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wymiar zajęć:  
7 tygodni x 2 godz. 
i 1 tydzień x 1godz. = 15 godz. 
Metody: prezentacja, repetytorium, aktywna dysku-
sja, rozwiązywanie problemów 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Krystyna  Majewska, dr n. farm. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
Krystyna  Majewska, dr n. farm. 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Studenci powinni mieć opanowane podstawowe wia-
domości z zakresu chemii organicznej 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Celem jest rozszerzenie wiedzy na temat związków 
heterocyklicznych o istotnym znaczeniu w naukach 
farmaceutycznych, zrozumienie specyficznych cech 
budowy chemicznej, zapoznanie się z właściwościa-
mi i metodami syntezy tych związków. Poznanie i 
porównanie zarówno syntetycznych jak i naturalnych 
przedstawicieli poszczególnych układów heterocy-
klicznych. Treści przekazane w trakcie zajęć winny 
ułatwić dalszą efektywną naukę przedmiotów zawo-
dowych oraz umoŜliwić śledzenie najnowszych do-
konań w zakresie utylitarnej chemii heteroorganicz-
nej.  
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 

 
Zasady nomenklatury i podział podstawowych oraz 
skondensowanych układów heterocyklicznych pro-
wadzony według następujących kryteriów: ilości hete-
roatomów, ich róŜnorodności, wielkości i nasycenia 
pierścieni oraz ilości skondensowanych pierścieni. 
Właściwości poszczególnych układów oraz odmien-
ność lub podobieństwo do układów cyklicznych po-
zbawionych heteroatomów. MoŜliwości róŜnorodnego 
wykorzystania. Nowe struktury heterocykliczne. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Student poddawany jest ocenie ciągłej na podstawie 
ocen cząstkowych uzyskiwanych podczas zajęć. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. J. Młochowski, Chemia związków heterocyklicz-

nych, WN PWN 1994 
2. J. A. Joule, G. F. Smith, Chemia związków hete-

rocyklicznych, PWN Warszawa 1984 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Technika mikrofalowa w naukach farmaceutycz-
nych 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Organicznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02025 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 
 

6.  
Rok studiów, semestr 
 
 

 
III rok, IV semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Zajęcia prowadzone jeden raz w tygodniu przez 8 
tygodni  
(7×2godz. + 1×1godz. = 15 godz.)  
 

W czym: 
 

4×2 godz. – zajęcia seminaryjne 
3×2 godz. – zajęcia ćwiczeniowe 
1×1 godz. – zajęcia zaliczeniowe 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Anna  Pawełczyk,  dr n. farm. inŜ. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Znajomość specyfiki pracy w laboratorium chemicz-
nym, podstawowa wiedza z zakresu chemii orga-
nicznej, nieorganicznej, analitycznej oraz preparatyki 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zdobycie podstawowej wiedzy na temat promienio-
wania mikrofalowego i efektów, jakie wywołuje oraz 
technik prowadzenia procesów mikrofalowych. Zapo-
znanie z nowoczesnymi, ekonomicznymi i proekolo-
gicznymi technikami mikrofalowymi stosowanymi w 
naukach farmaceutycznych. Wykazanie korzyści 
wynikających z zastosowania promieniowania MW w 
porównaniu z metodami klasycznymi. Zapoznanie z 
budową i bezpieczną obsługą urządzeń MW 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Zarys historii, charakterystyka, własności, źródła 
promieniowania MW. Charakterystyka zastosowań 
ogólnych oraz w naukach farmaceutycznych. Rozwój 
chemii mikrofalowej oraz wspomagana mikrofalowo 
synteza organiczna – teoria i efekty mikrofalowe. 
Techniki prowadzenia reakcji mikrofalowych oraz 
wyposaŜenie do syntez. Ciekawostki mikrofalowe 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Końcowy sprawdzian, obejmujący poruszane zagad-
nienia teoretyczne i praktyczne na ostatnich zaję-
ciach oraz ogólna ocena z pracy w całym cyklu zajęć 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. D. Bogdal, Promieniowanie mikrofalowe: zasto-

sowanie w syntezie organicznej, Wiad. Chem. 
1999, 53, 65-93 

2. M.J. Sawicka, J.A. Soroka, K.B. Soroka, M. Gą-
siorowska, Mikrofale w syntezie organicznej, 
Wiad.Chem. 2007, 61, 11-12  

3. C.O. Kappe, A.Standler, Microwaves in organic 
and medicinal chemistry, Wiley-Vch, Weinhem 
2005 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Kinezjologia  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Zakład Higieny 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02026 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok, III i IV semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod 
nauczania: seminaria i warsztaty grupowe, terenowe, 
ćwiczenia/zajęcia praktyczne 
Liczba godzin tygodniowo: 5 
Całkowita liczba tygodni obejmujących: 3 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Daniel  Zielonka dr n. med. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
Anna  Ciesielska, dr n. med. 
Jerzy  Marcinkowski dr hab. 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Umiejętność korzystania z przedstawianych prezen-
tacji multimedialnych. Podstawy anatomii i fizjologii 
człowieka, anatomii OUN. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Umiejętności samo relaksacji, sprawnej i szybkiej 
nauki, umiejętność rozładowania napięcia psychicz-
nego w sytuacjach stresowych, przed egzaminem, 
zaliczeniem. Bezstresowe wygłaszanie referatów w 
większym gronie słuchaczy. 
Wiedza na temat funkcjonowania ośrodkowego ukła-
du nerwowego człowieka, aspektów psychologicz-
nych i socjologicznych. Wiedza na temat rozwoju 
psychologicznego człowieka i rozwoju nowych umie-
jętności, pogłębiania swoich zdolności. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Informacje na temat Kinezjologii oraz Kinezjologii 
edukacyjnej, podstawy teoretyczne, (teorie twórcy 
metody Paula E. Dennisona). Opis przebiegu rozwo-
ju człowieka i problemów które mogą wystąpić we 
trakcie rozwoju. Metody diagnostyki kinezjologicznej 
dysfunkcji OUN i usprawniania tych dysfunkcji.  
Metody Gimnastyki Mózgu ćwiczenia wykonywane 
praktycznie i ich podstawy teoretyczne. Praktykowa-
nie ćwiczeń podczas zajęć. Grupy docelowe chorych. 
Krytyczna ocena przedstawianych metod. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach i 
kolokwium zaliczeniowego. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Kinezjologia edukacyjna, E. Dzionek, M. 

Gmosińska, A. Kościelniak, M. Szwajkajzer, 
Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2007. 

2. Agata Majda, Ćwiczenia i zabawy kinezjolo-
giczne w pracy z dziećmi z ADHD, forum 
polskiego Towarzystwa ADHD, dostęp 2008-
06-06, 20:12 

3. Anna Grabowska, Opinia dotycząca podstaw 
naukowych metody „Kinezjologii Edukacyj-
nej” oraz konsekwencji jej stosowania, Komi-
tet Neurobiologii PAN, 2006, dostęp 2008-
06-06, 20:12 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Produkty pszczele – działanie i zastosowanie w 
lecznictwie 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02027 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok, III semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminaria odbywają się przez 7 kolejnych tygodni wg 
następującego planu: 
 
1. Biologia rodziny pszczelej, wprowadzenie do api-
terapii (2godz.) 
Skład, właściwości biologiczne, zastosowanie w 
lecznictwie, warunki przechowywania, metody anali-
tyczne stosowane do badań jakości oraz ocena or-
ganoleptyczna następujących produktów pszczelich 
(zajęcia interaktywne): 
2. miód (2 godz.)  
3. pyłek kwiatowy, propolis (2 godz.) 
4. mleczko pszczele, wosk (2 godz.) 
5. jad pszczeli (2 godz.) 
6. Preparaty na bazie produktów pszczelich, wyma-
gania jakościowe produktów pszczelich (2 godz.) 
7.Podsumowanie, zaliczenie ustne (3 godz.) 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Jan  Matysiak dr n. farm 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
Zenon  J. Kokot,  prof. dr hab 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien posiadać wiedzę z dziedzin biologii 
i chemii na poziomie szkoły średniej o rozszerzonym 
profilu biologiczno-chemicznym. 
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 
 

 
Zapoznanie studentów z zagadnieniami szeroko 
pojętej apiterapii, oraz biologią rodziny pszczelej. 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
W ramach przeprowadzonych zajęć omówiona zo-
stanie biologia rodziny pszczelej oraz wybrane 
aspekty gospodarki pasiecznej. Główny nacisk poło-
Ŝony zostanie na skład, właściwości biologiczne, 
zastosowanie w lecznictwie, metody analityczne sto-
sowane do badań jakości następujących produktów 
pszczelich: miód,  pyłek kwiatowy, propolis, mleczko 
pszczele, wosk, jad pszczeli. Tematyka przedmiotu 
obejmie równieŜ preparaty farmaceutyczne na bazie 
produktów pszczelich, wymagania jakościowe i wa-
runki przechowywania. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Ocena pracy studentów odbywa się na podstawie 
zaliczenia ustnego.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Kędzia B., Hołderna-Kędzia E. – Produkty 

Pszczele w profilaktyce i lecznictwie. Wy-
dawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Wło-
cławek 2000. 

2. Prąbucki J. – Pszczelnictwo. Wydawnictwo 
promocyjne „Albatrot”, Szczecin 1998. 

3. Banks B. E. C., Shipolini R. A. – Chemistry 
and pharmacology of honeybee venom. Pp. 
329-416 In Venoms of Hymenoptera ed. T 
Piek. London: Academic Press, 1986. 

4. Ellnain-Wojtaszek M. – Produkty pszczele – 
cenne leki medycyny naturalnej. Wydawnic-
two „Sądecki Bartnik”, Nowy Sącz, 1998. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Planowanie rodziny i seksuologia  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Zakład Edukacji Medycznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02028 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok, III semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminaria: 15 godz. 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Maciej  Wilczak, dr hab.  prof. UM 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
j.w. 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Zakres wiadomości /umiejętności/ kompetencji, jakie 
powinien juŜ posiadać student przed rozpoczęciem 
nauki przedmiotu, a takŜe specyfikacja innych 
przedmiotów lub programów, które naleŜy zaliczyć 
wcześniej. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Umieć wyjaśnić pojęcie normy seksualnej. 
Znać pojęcie normy partnerskiej, indywidualnej nor-
my seksualnej i normy funkcjonalnej. 
Umieć wymienić parafilie. 
Umieć wymienić teorie powstawania patologii seksu-
alnych   
Umieć wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z 
funkcjonowaniem seksualnym. 
Znać czynniki wpływające na seksualność człowieka. 
Umieć wytłumaczyć mechanizmy sterujące funkcjami 
seksualnymi człowieka.  
Znać cykl reakcji seksualnej kobiety. 
Umieć wymienić metody planowania urodzeń. 
Umieć zdefiniować termin: „indeks Pearla”. 
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Znać mechanizm działania poszczególnych metod 
antykoncepcyjnych. 
Znać indeks Pearla poszczególnych metod antykon-
cepcyjnych. 
Posiadać wiedzę na temat rekrutacji i dojrzewania 
pęcherzyków jajnikowych. 
Umieć określić dni płodne i niepłodne u kobiety. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Przygotowanie do pełnienia funkcji prokreacyjnej i 
rodzicielstwa. Etapy planowania rodziny. Niepowo-
dzenia w prokreacji. Planowanie poczęć. Płodność 
po porodzie i po odstawieniu antykoncepcji. Skutecz-
ność, zalety i wady róŜnych metod sterowania płod-
nością. Mechanizmy regulujące funkcje seksualne. 
Granice norm i patologii seksualnych. Modele seksu-
alności człowieka. Aktywność seksualna w róŜnych 
okresach Ŝycia. Zaburzenia i patologie seksualne. 
Przemoc seksualna. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Obecność, ocenianie aktywności studenta na zaję-
ciach. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Bręborowicz G.H (red.), PołoŜnictwo i Gine-

kologia T. 2, PZWL, Warszawa 2005 
2. Skrzypulec V. Wstęp do seksuologii, Katowi-

ce 2005 
3. Lew – Starowicz Z. Leczenie zaburzeń sek-

sualnych  PZWL, Warszawa 1997 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Ruch jako profilaktyka chorób zawodowych.  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02029 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok, III i IV semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

I sfera – poznawcza 
- o zdrowotnych wartościach ruchu; ruch to zdrowie; 
ruch to Ŝycie 
- o wpływie ruchu na budowę ciała i funkcje fizjolo-
giczne 
- o psychofizycznych wartościach aktywności rucho-
wej 
- jak się usprawniać, jak relaksować, jak aktywnie 
spędzać czas wolny. 
 
II sfera - kształcąca 
- rozwijać sprawność fizyczną 
- stosować ćwiczenia zapewniające prawidłową po-
stawę i zgrabną sylwetkę, 
- stosować w praktyce czynności utylitarne, 
- organizować sobie i innym zajęcia rekreacyjno – 
sportowe, 
- dokonywać samokontroli i samooceny rozwoju fi-
zycznego, sprawności i 
umiejętności ruchowych. 
 
III sfera – afektywna 
- świadomie dbać o sprawność i zdrowie, 
- systematycznie dbać o zachowanie prawidłowej 
postawy i zgrabnej sylwetki 
- doskonalić się w wybranych dziedzinach rekreacyj-
no – sportowych 
- współdziałać z innymi i propagować zdrowy styl 
Ŝycia w środowisku rodzinnym,  
  studenckim, zawodowym itp. 
- realizować potrzeby osiągnięć, uznania, kontaktów 
międzyludzkich w działalności  
  rekreacyjno-sportowej. 
 
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu przez 8 tygo-
dni (15 godz.) 
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9.  
Język wykładowy 

 
Polski 
 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Stu-
dium WFiS 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
 
 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Rozwijanie autoedukacyjnej aktywności studentów. 
Kształtowanie czynnej i samodzielnej postawy w 
działaniach na rzecz tęŜyzny fizycznej, zdrowia i 
urody 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
- technika ułoŜenia ciała i utrzymanie dobrej postawy 
w trakcie wykonywania ćwiczeń i w Ŝyciu codzien-
nym; 
- praca nad wzmocnieniem głębokich mięśni tułowia 
– mięśni stabilizujących kręgosłup i miednicę; 
- zapobieganie bólom pleców poprzez wzmacnianie 
wewnętrznych mięśni tułowia; 
- wzmacnianie mięśni małych i słabych; 
- zapobieganie powstawania kontuzji układu kostne-
go, mięśniowego i więzadłowego; 
- zwiększenie zakresu ruchu w stawach, 
- poprawa elastyczności i spręŜystości ciała oraz 
koordynacji ruchowej; 
- redukowanie stresu, rozluźnianie napięcia mięśnio-
wego 
- redukcja dysharmonii mięśniowej 
- wprowadzanie róŜnych technik oddechowych. 
- kształtowanie sylwetki poprzez ćwiczenia cardio – 
praca tlenowa i mieszana  
 

15.  
Metody oceny 
 

 
 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1.B. Telec, T. Gajewski, Dolegliwości układu ruchu 
związane ze sposobem wykonywanej pracy, witryna 
internetowa: http://www.womp.zgora.pl  
2.Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 199 poz. 1673: Usta-
wa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Patomechanizm molekularny zaburzeń wchłania-
nia i wydalania – nerka i  jelito 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 

 
Katedra Patofizjologii  
 

3.   
Kod przedmiotu  

 
WFa. FAR – 02030 
 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
 Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 

 
II rok, III semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Program trwa 4 tygodnie i obejmuje 15 godz.  
Zajęcia mają charakter seminariów i obejmują pre-
zentację technik badawczych umoŜliwiających po-
znanie mechanizmów wchłaniania i sekrecji w jelicie i 
w kanaliku nerkowym na poziomie  narządowym , 
tkankowym, komórkowym, subkomórkowym  
i  molekularnym.  
W laboratoriach Katedry Patofizjologii prezentowane 
są metody badawcze głównie : technika hodowli 
tkankowej oraz techniki  elektrofizjologiczne w odnie-
sieniu do badania funkcji transportowej nabłonków.  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski   

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
 Marek  Simon, dr  hab. n. med  prof. UM. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student wybierający fakultet powinien posiadać pod-
stawowy zakres wiedzy z biochemii w obrębie za-
gadnień dotyczących transportu przez błony biolo-
giczne oraz opanowaną wiedzę z zakresu fizjologii 
przewodu pokarmowego i nerek. Zajęcia powinny 
uzupełniać wiedzę z zakresu patofizjologii chorób, 
których patomechanizm dotyczy zaburzeń procesów 
w wymienionych narządach.    
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Celem zajęć jest  zapoznanie studenta z zakresem 
moŜliwości badawczych przy zastosowaniu technik 
bazujących na wykorzystaniu  Ŝywych tkanek, narzą-
dów, które umoŜliwiają ocenę przebiegu procesów 
transportowych.  Student poznaje specyficzny dla 
fizjologii i patofizjologii warsztat badawczy jakim jest 
eksperyment 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
ZałoŜeniem przyjętym przy zgłoszeniu tematu zajęć 
fakultatywnych  było : 

- wyjaśnienie mechanizmu podstawowych 
procesów jak : - wchłanianie jonów, wody, 
glukozy, aminokwasów i in.; -sekrecja jonów 
protonowych i potasowych, 

- regulacja hormonalna oraz moŜliwości od-
działywania farmakologicznego na wymie-
nione procesy, 

- genetyczne podłoŜe chorób których efektem 
jest zaburzenie procesów transportowych w 
nerce i jelicie, 

-  wskazanie i omówienie metod badawczych 
które umoŜliwiły wyjaśnienie  
i śledzenie poszczególnych mechanizmów 
transportowych 

 
15.  

Metody oceny 
 

 
Warunkiem koniecznym aby przystąpić do zaliczenia 
fakultetu jest obecność na wszystkich zajęciach. W 
trakcie seminarium cały czas prowadzone są kon-
wersacje pozwalające określić stopień przygotowania 
studenta z zakresu biochemii oraz fizjologii. Pod ko-
niec kaŜdego spotkania studenci zobowiązani są do 
zadania trzech pytań prowadzącemu zajęcia aby 
skłonić ich do aktywnego uczestnictwa w semina-
rium. Zaliczenie fakultetu odbywa się na podstawie 
kolokwium ustnego. 
 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Bielańska-Osuchowska Z., Kawiak J. Struktu-

ra funkcjonalna komórek i tkanek. PWN, 
Warszawa 1979 

2. 2.Zahorska-Markiewicz B., Małecka-Tendera 
Patofizjologia kliniczna, Elisevier & Partner, 
Wrocław, 2009 

3. 3.Bryczewska M., Leyko W. Biofizyka dla bio-
logów. WN PWN, Warszawa 1997. 

4. 4.Maśliński S., RyŜewski J. (red.) Patofizjolo-
gia. WL PZWL, Warszawa 2000. 

5. 5.Nowak J.Z., Zawilska J.B. Receptory: struk-
tura, charakterystyka, funkcja. PWN, War-
szawa 1997. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Biostatystyka – metody zaawansowane  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02031 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
II rok, IV semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
15 godz. ćwiczeń w laboratorium komputerowym, 
indywidualne konsultacje 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Pracownicy dydaktyczni Katedry 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 Jerzy A. Moczko prof. dr hab. 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Fakultet jest przeznaczony dla osób po podstawo-
wym kursie statystyki 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Po zakończeniu studiowania student powinien:    
posiadać umiejętność analizy zebranych danych 
medycznych  
umieć wykorzystać w praktyce poznane metody sta-
tystyczne 
znać aktualne sposoby opracowywania wyników 
badań naukowych 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Treści nauczania 
1.Tworzenie zbiorów danych w programie STATI-
STICA PL  
2.Wnioskowanie statystyczne (testy wielowymiarowe 
oraz wybrane techniki data mining)  
a)model regresji wielowymiarowej  
b)model regresji logistycznej  
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c)analiza dyskryminacyjna  
d)drzewa klasyfikacyjno-regresyjne 

15.  
Metody oceny 
 

 
Praktyczne zaliczenie przedmiotu przy komputerze  

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Stanisz A.   Przystępny kurs statystyki z za-

stosowaniem STATISTICA PL na przykła-
dach z medycyny, t.I  StatSoft Kraków 2006 
r. 

2. Stanisz A.   Przystępny kurs statystyki z za-
stosowaniem STATISTICA PL na przykła-
dach z medycyny, t.II  StatSoft Kraków 2007  
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Rozwój seksuologii ze szczególnym uwzględnie-
niem aspektów biologiczno-medycznych  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 02032 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
II rok, III i IV semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminaria: 15 godz. 
Na kaŜdym z pięciu seminariów (kaŜde z nich trwa 3 
godziny dydaktyczne) prowadzący zajęcia charakte-
ryzuje problem, a następnie przyjmuje rolę mentora 
dyskusji studentów na dany temat. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Sebastian . Kliwicki, lek med. specjalista psychiatra - 
seksuolog 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
Anita  Magowska, dr hab 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Przed rozpoczęciem zajęć student powinien mieć 
ogólną wiedzę z zakresu biologii. Podstawowa wie-
dza z zakresu historii, nawet na poziomie propedeu-
tycznym, jest poŜądana, ale niekonieczna. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
W wyniku zaliczenia przedmiotu student nabywa 
kompetencje w zakresie rozumienia: 1) kulturowych 
uwarunkowań seksuologii, 2) kulturowych postaw 
wobec antykoncepcji, 3) zagroŜeń społecznych i 
zdrowotnych związanych z prostytucją i handlem 
kobietami, 4) działania leczniczego i ubocznego le-
ków hormonalnych, 5) historii homoseksualizmu, 6) 
związków między seksuologią a interną, 7) rozumie-
nia zapłodnienia pozaustrojowego. 
Po zakończeniu zajęć student umie: 1) realizować 
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opiekę farmaceutyczną w zakresie problemów zdro-
wotnych związanych z seksualnością. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Historia antykoncepcji i jej aspekty farmaceutyczne, 
seksualność człowieka według wielkich religii, histo-
ria prostytucji, handlu kobietami i chorób wenerycz-
nych, psychoanaliza według Zygmunta Freuda a 
wyodrębnienie seksuologii, wpływ osiągnięć biologii, 
endokrynologii, fizjologii, psychologii, genetyki i bio-
logii molekularnej na seksualność człowieka, charak-
terystyka rewolucji seksualnej XX wieku. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Oceniana jest w sposób ciągły aktywność studentów 
podczas dyskusji seminaryjnych. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. R. Tannahill, Historia seksu. Warszawa: 

KsiąŜka i Wiedza 2001. 

2. R. Plomin, P. McGuffin, G. McClearn, J. C. 
DeVries, Genetyka zachowania. Warszawa: 
PWN 2001. 

3. Z. Izdebski, A. Ostrowska, Seks po polsku. 
Zachowania seksualne jako element Ŝycia 
Polaków. Warszawa: Muza 2003. 
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Przedmioty obowiązkowe: 

• Biochemia        str. 123 

• Biologia molekularna       str. 125 

• Chemia leków        str. 127 

• Chemia radiofarmaceutyczna      str. 130 

• Farmakognozja        str. 132 

• Farmakologia z farmakodynamiką      str. 135 

• Mikorobiologia        str. 137 

• Technologia postaci leku       str. 139 

 

Przedmioty fakultatywne: 

 

• Preparaty krwiopochodne i ich zastosowanie w lecznictwie   str. 141 

• Obrazowanie cyfrowe w medycynie i farmacji    str. 143 

• Farmakologia PPG (perinatalna, pediatryczna, geriatryczna)   str. 145 

• Język obcy w praktyce farmaceutycznej     str. 147 

• Metody chromatograficzne w analizie leku roślinnego    str. 149 

• Metody izolacji i analityki związków biologicznie  

czynnych w surowcach roślinnych      str. 151 

• Rośliny lecznicze w uprawie. Przetwórstwo surowców zielarskich  str. 153 

• Podstawy neurobiologii       str. 155 

• Ocena kosztów terapii dla wybranych leków z grupy OTC   str. 157 

• Ruch profilaktyką zdrowia       str. 159 

• Dobór synonimów leków w wybranych stanach patologicznych   str. 161 

w  oparciu o program komputerowy „KS Apteka” 

• Pozaeuropejskie rośliny lecznicze w preparatach określonych  

jako suplementy diety       str. 163 

• Nutrikosmetyki        str. 165 

• Walidacja metod mikrobiologicznej kontroli jakości leków   str. 167 

• Mikrobiologia środowiska: woda, powietrze, Ŝywność    str. 169 

• Wybrane elementy rentgenografii strukturalnej    str. 171 

• Terapia genowa jako alternatywa farmakoterapii    str. 173 
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PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

 

1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Biochemia 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra Biochemii Farmaceutycznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa.FAR - 03001 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok, V semestr  

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
6 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminaria: 30 godz. 
Ćwiczenia: 60 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Wanda  Baer-Dubowska,  prof.dr hab 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Znajomość podstaw chemii nieorganicznej i orga-
nicznej w tym metod analitycznych oraz termodyna-
miki. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
W wyniku realizacji kursu studenci powinny wykazać 
się znajomością struktury i funkcji  biomolekuł, reakcji 
chemicznych  zachodzących w zdrowym organizmie, 
a takŜe wybranych stanach patologicznych oraz eks-
presji i transmisji informacji genetycznej.  
 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Biomolekuły –struktura i funkcja białek i kwasów nu-
kleinowych; cukry i polisacharydy; lipidy i błony ko-
mórkowe; mechanizmy działania enzymów i ich po-
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wiązanie z oddziaływaniem leków; sygnalizacja ko-
mórkowa. 
Metabolizm – bioenergetyka, główne szlaki i strategie 
metabolizmu energetycznego oraz związków kluczo-
wych dla funkcjonowania komórki i organizmu (nu-
kleotydy, hem etc), metabolizm ksenobiotyków;  
Ekspresja i transmisja informacji genetycznej:  
Replikacja, naprawa i rekombinacja  DNA; RNA, 
transkrypcja i modyfikacje posttranskrypcyjne; trans-
lacja, modyfikacje postranslacyjne, fałdowanie i se-
gregacja; regulacja ekspresji genów. 
Biochemiczne podłoŜe wybranych chorób cywiliza-
cyjnych: cukrzyca i zespoły metaboliczne, nowotwory 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym, na 
który składa się 8 pytań opisowych oraz 1- 2 zadań 
(1,5 godz). Studenci mają do wyboru 5 terminów 
poczynając od zimowej przerwy semestralnej do 
czerwca br. 
W trakcie seminariów studenci są zobowiązani do 
przygotowania prezentacji oraz zaliczenia pisemnych 
sprawdzianów cząstkowych obejmujących tematycz-
nie powiązane zagadnienia. 
Przed przystąpieniem do ćwiczeń laboratoryjnych  
student jest zobowiązany do zdania sprawdzianu  z 
części teoretycznej, a po zakończeniu ćwiczenia 
przedstawienia protokołu z wykonanego zadania.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., 

Rodwell V.W.: Biochemia Harpera PZWL  
2. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L.: Bioche-

mia PWN wydanie 6 lub 5 
3. Bańkowski E.: Biochemia Podręcznik dla 

studentów uczelni medycznych. Elsevier 
Urban &Partner 

4. Wybrane materiały źródłowe 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Biologia molekularna 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra Biochemii Farmaceutycznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03002 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok, VI semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminaria – 20 godz.  
Ćwiczenia – 10 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Wanda  Baer-Dubowska,  prof. dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Znajomość biochemii w szczególności struktury i 
funkcji kwasów nukleinowych i białek 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
W wyniku realizacji kursu studenci powinni wykazać 
się znajomością podstawowych technik biologii mo-
lekularnej oraz moŜliwości jej zastosowania w poszu-
kiwaniu nowych leków i terapii. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Wprowadzenie: Od biochemii do biologii molekular-
nej; epigenetyczne mechanizmy regulacji ekspresji 
genów; niekodujące RNA i terapeutyczne kwasy 
nukleinowe; komórki macierzyste; terapia genowa, 
leki biotechnologiczne; retrowirusy-podstawy moleku-
larne terapii AIDS; analiza kwasów nukleinowych i 
ekspresji genów (PCR) oraz  uszkodzeń DNA; anali-
za białek technikami biologii molekularnej. 
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15.  
Metody oceny 
 

 
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zdanie spraw-
dzianu testowego w terminie wyznaczonym harmo-
nogramem zajęć. 
W trakcie seminariów studenci są zobowiązani do 
przygotowania prezentacji oraz dyskusji omawianych 
zagadnień. Ich aktywny udział podlega ocenie i moŜe 
być podstawą do zwolnienia z testu końcowego. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L.: Bioche-

mia PWN wydanie 6 lub 5 
2. Rybczyńska M. (Red): Wybrane zagadnienia 

z biologii molekularnej AM Poznań 2002 
3. Słomski R.(Red):Analiza DNA, teoria i prak-

tyka WN UP2008 
4. Cichocki M, Baer-Dubowska W.: Organizmy 

transgeniczne w farmacji i medycynie AM 
Poznań 2006 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Chemia leków  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03003 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok, V i VI semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
17 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Kurs chemii leków obejmuje  
- 60 godz. wykładów, tygodniowo – 2 godz. 
- 60 godz. seminariów, tygodniowo – 2 godz.  
- 135 godz. ćwiczeń, tygodniowo – 5 godz. 
Zarówno w czasie seminarium, jak i w czasie ćwi-
czeń, student ma moŜliwość bezpośredniej konsulta-
cji z asystentem prowadzącym. Dodatkowo kaŜda z 
osób uczestniczących w procesie dydaktycznym ma 
wyznaczone dwie godziny zegarowe tygodniowo, w 
czasie których jest do dyspozycji studentów. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Anna  Jelińska, dr hab.  prof. UM,  
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien znać przemiany biochemiczne 
zachodzące w Ŝywych organizmach w warunkach 
fizjologicznych oraz  patomechanizm zaburzeń funk-
cji organizmu. 
Z zakresu analizy powinien posiadać wiedzę o struk-
turze i właściwościach związków organicznych, ich 
nazewnictwie, powinien znać klasyczne i instrumen-
talne metody analizy oraz metody badania struktury 
związków organicznych. 
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Po zakończeniu nauczania przedmiotu student zna 
nomenklaturę międzynarodową oraz nazwy podsta-
wowych preparatów stosowanych w farmakoterapii 
schorzeń, zna leki stosowane w terapii określonych 
schorzeń oraz umie uzasadnić celowość ich stoso-
wania na podstawie patomechanizmu schorzenia i 
mechanizmu działania leku; zna zaleŜności budowa 
chemiczna – działanie leku. 
Z zakresu analizy leku, potrafi opracować i wybrać 
odpowiednia metodę analityczną na podstawie bu-
dowy chemicznej i właściwości fizykochemicznych 
oraz składu i postaci leku; umie opracować przepis 
analityczny zgodnie z wymogami ICH obowiązujący-
mi przy opracowaniu norm farmakopealnych; umie 
wykonać badanie leku oraz opracować wyniki anali-
zy.  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Celem nauczania jest zapoznanie studenta z wiado-
mościami dotyczącymi budowy chemicznej substan-
cji leczniczych, ich właściwości fizyko-chemicznych, 
metod otrzymywania, chemicznych aspektów oddzia-
ływania na organizm, poznanie istniejących zaleŜno-
ści między strukturą a działaniem leku oraz przemia-
nami leków w warunkach in vitro i in vivo. 
Celem realizowanych zagadnień analitycznych jest 
zapoznanie z oceną jakości substancji i produktów 
leczniczych, z uwzględnieniem aktualnie obowiązują-
cych norm farmakopealnych oraz pozafarmakopeal-
nych oraz wytycznych ICH dotyczących oceny jako-
ści leków.  
 

15.  
Metody oceny 
 

 
W czasie trwania kursu z chemii leków student powi-
nien zaliczyć: 
- 3 sprawdziany z ćwiczeń – analiza leków 
- egzamin praktyczny z analizy leków po  
  zakończeniu ćwiczeń 
- 3 sprawdziany z seminariów 
KaŜdy sprawdzian student moŜe zaliczać w trzech 
terminach. Terminy sprawdzianów podane są na 
początku roku akademickiego. 
W przypadku niezaliczenia jednego ze sprawdzianów 
lub więcej, student musi przystąpić do kolokwium 
wyjściowego z całości materiału obejmującego daną 
formą nauczania. 
W ramach zajęć seminaryjnych studenci przygotowu-
ją prezentacje, a następnie przedstawiają je grupie – 
kaŜdy student przygotowuje 7 prezentacji w ciągu 
roku, które są oceniane.  
Terminy egzaminu są takŜe proponowane na począt-
ku roku akademickiego, następnie są dyskutowane 
ze starostą roku.  
Egzamin jest testowy (60 pytań).  
 

Na ocenę końcową z chemii leków składają 
się: 

• egzamin testowy z materiału objętego wykła-
dami –  40% 
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• sprawdziany z materiału objętego seminariami –  
 30% 

• ocena z zajęć praktycznych –  20% 
• aktywność na seminariach –  10% 

 
16.  

Spis zalecanych lektur 
 

 
1.  Zając. M., Pawełczyk E., Jelińska A.: Chemia 

leków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Me-
dycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
Poznań 2006. 

2. Ocena jakości substancji i produktów leczniczych, 
pod red. M. Zając i A. Jelińskiej, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2010. 

3. Lemke T.L., Wiliams D.A., Roche V.F., Zito S. W: 
Foye’s Principles of Medicinal Chemistry. Sixth 
Edition. Wolters Kluwer/Lippincott Wiliams & Wil-
kins, Philadelphia, 2008. 

4. Zając M., Knitter B.: Obliczenia w analizie leków, 
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskie-
go, Poznań, Wyd. II 1991 

5. Witaminy i mikroelementy, red. M. Zając, Kon-
tekst 2000.  

6.  Zając M., Jelińska A., Muszalska I., Nogowska 
M., Stanisz B.: Ocena jakości substancji leczni-
czych i preparatów farmaceutycznych według 
wymagań farmakopealnych i ICH, Kontekst 2000.  

7. Farmakopea Polska, Europejska, Brytyjska i 
Amerykańska (dostępne w Katedrze i Zakładzie 
Chemii Farmaceutycznej) 

8. Wykłady 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Chemia radiofarmaceutyczna 

 
2.  

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

WFa. FAR - 03004 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

Grupa treści inne 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok,   V semestr 

 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
15 godz. wykładów 

 
9.  

Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

Barbara Marciniec , prof. dr hab. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Zaliczone egzaminy z przedmiotów obowiązkowych 
na I i II roku studiów 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zapoznanie studentów : 
 
- z celami i zadaniami radiofarmacji , która jest  
   częścią medycyny nuklearnej,   
   
- z lekami znakowanymi izotopami   
  (radiofarmaceutyki właściwe lub radioleki) 
 
- ze związkami znakowanymi izotopami 
  stosowanymi w diagnostyce chorób    
  (radiodiagnostyki) 
 
-  z metodami otrzymywania, właściwościami,  
   kontrolą jakości, dawkowaniem i   
   zastosowaniem  radioleków i    
   radiofarmaceutyków w lecznictwie 
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- z podstawami bezpieczeństwa pracy i     
  stosowania radiofarmaceutyków 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Wykłady – liczba godz. 15 
 
1.Radiofarmacja jako gałąź medycyny  
   nuklearnej – cele i zadania 
2.Izotopy promieniotwórcze – zagroŜenie czy  
   nadzieja. Niektóre problemy radioekologii i    
   medycyny nuklearnej – zjawisko hormezy 
3.Radioizotopy stosowane w terapii i  
   diagnostyce. Metody otrzymywania,   
   właściwości, kryteria podziału. 
4.Diagnostyka radioizotopowa. Ocena  
   niebezpieczeństwa napromieniowania  
   pacjenta i   personelu medycznego 
5.Radiofarmaceutyki – wymagania i metody  
   oceny jakości 
6.Radioterapeutyki i radiodiagnostyki –  
   charakterystyka preparatów stosowanych w   
   lecznictwie ( postać, zawartość, dawki,  
   zastosowanie ) 
7.Sterylizacja radiacyjna 
 

15.  
Metody oceny 
 

Zaliczenie pisemne. 
Do dyspozycji studenta są 3 terminy sprawdzianu 
zaliczeniowego, które odbywają się po zakończeniu 
15 godz. wykładów w odstępach tygodniowych. 
KaŜdy sprawdzian pisemny trwa 60 minut. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Rudnicki T.: Podstawy radiobiologi medycznej. 

AM, Poznań 1990 
2. Toth Z. (red):  Radioterapia i diagnostyka radio-

izotopowa, PZWL, Warszawa 1980 
3. Toth Z., Przedlacki S.: Medycyna nuklearna, 

PZWL, Warszawa 1983 
4. Zawadowski W., Leszczyński B., (red): Leksy-

kon radiologii i medycyny nuklearnej, PZWL, 
Warszawa 1978 

5. Danysz, Koćmierska-Grodzka D.: Radiofarma-
kologia, PZWL, Warszawa 1969 

6. Rhodes B.A., Croft B.Y.: Basics of radiofarmacy 
7. Zagórski Z.: Sterylizacja radiacyjna, PZWL, 

Warszawa 1970 
8. Nowak S. (red): Zarys medycyny nuklearnej, 

PZWL, Warszawa 1998 
9. Janiak M., Wójcik A.: Medycyna zagroŜeń i ura-

zów radiacyjnych,  PZWL, Warszawa 2005 
10. Czerwiński A. A. : Energia jądrowa i promienio-

twórczość,  Oficyna Edykacyjna,  Warszawa 
1998 

 
11. Janicki S. (red): Farmacja stosowana, Rozdzał 

radiofarmaceutyki, PZWL, Warszawa 2003 
12. Sampson C.B. (red): Textbook of radiofarmacy. 

Gordon and Breach Publishers,  Amsterdam 
1994 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Farmakognozja  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przed-
miot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakognozji 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03005 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
III rok ; V i VI semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
10 

8.  
Metody nauczania 
 

 

Wykłady: 2 godz/tyg x 15 tygodni, V semestr, łącznie = 

30 godz.  

Konsultacje:  u wszystkich pracowników naukowo-

dydaktycznych, regularne w wyznaczonych terminach, 

podanych w regulaminie; takŜe  moŜliwość indywidual-

nych konsultacji 

Ćwiczenia: 4 godz/tyg x 30 tygodni w V i VI  semestrze; 

łącznie = 120 godz. 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Irena Matławska, prof. dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egza-
minującej bądź udzielającej zaliczenia 
w przypadku, gdy nie jest nim osoba 
prowadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien posia-
dać wiadomości na temat: systematyki botanicznej,  
budowy morfologicznej i anatomicznej roślin ( potrafić 
rozpoznać charakterystyczne elementy pod mikrosko-
pem), budowy związków organicznych, procesów bio-
chemicznych, zasad chromatografii. 
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest okre-
ślenie celów jako efektów kształcenia 
i kompetencji) 

 
Po zaliczeniu przedmiotu student posiada wiedzę na 
temat budowy chemicznej, właściwości fizykochemicz-
nych oraz biologicznych i farmakologicznych grup 
związków obecnych w surowcach roślinnych, zna lecz-
nicze surowce roślinne farmakopealne i niefarmakope-
alne i potrafi uzasadnić aktywność obecnością związ-
ków, zna związki izolowane z roślin, ich działanie i za-
stosowanie.   
Potrafi wykazać  działania niepoŜądane, uboczne, reak-
cje alergiczne,  czy interakcje z lekami syntetycznymi. 
Potrafi zalecić i udzielić informacji o stosowaniu surow-
ców roślinnych w profilaktyce i leczeniu określonych 
schorzeń. 
Zna metody przyjęte w ustalaniu toŜsamości surowców 
w oparciu o monografie farmakopealne: zna metody 
analizy fitochemicznej:  jakościowej i ilościowej, umie 
rozpoznać surowiec i składniki mieszanki ziołowej na 
podstawie cech morfologicznych, a sproszkowany na 
podstawie cech anatomicznych; zna sposoby badania 
zanieczyszczeń. Potrafi zastosować poznane  metody w 
ocenie jakości ziół. Umie przygotować w warunkach 
domowych wyciągi wodne z surowców. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Farmakognozja obejmuje wiedzę o surowcach pocho-
dzenia roślinnego, stosowanych w lecznictwie oraz wy-
korzystywanych jako uŜytkowe w róŜnych gałęziach 
przemysłu. Przedstawione będą wiadomości ogólne, 
podstawowe definicje (surowiec/substancja roślinna, 
związki czynne) synergizm, antagonizm, zmienność 
związków czynnych, zasady zbioru surowców roślin-
nych, metody standaryzacji, rodzaje leków roślinnych, 
sposoby ich przygotowania. grupy związków naleŜących 
do metabolitów pierwotnych (węglowodany, tłuszcze: 
oleje, białka: enzymy) i wtórnych  (związki fenolowe, 
fenylopropanoidy, kumaryny, garbniki, flawonoidy, anto-
cyjany, chinony, terpeny, alkaloidy, olejki eteryczne), 
decydujących o aktywności biologicznej i farmakologicz-
nej surowców roślinnych, teŜ na poziomie molekular-
nym, działanie oraz stosowanie leczniczych surowców 
farmakopealnych i niefarmakopealnych oraz metody 
oceny jakości leczniczych surowców roślinnych. Przeka-
zywana będzie wiedza o substancjach i surowcach ro-
ślinnych silnie i bardzo silnie działających, teŜ o właści-
wościach narkotycznych w kontekście przestrzegania 
właściwego dawkowania oraz wiedza o działaniach nie-
poŜądanych, toksyczności, moŜliwych działań ubocz-
nych, reakcji alergicznych czy interakcji surowców ro-
ślinnych z lekami syntetycznymi. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 

Egzamin pisemny 2 godz. (pytania testowe, testowe 
otwarte, opisowe) – w terminach uzgodnionych ze stu-
dentami: trzy pierwsze (czerwiec/lipiec), jeden popraw-
kowy (lipiec), drugi poprawkowy (wrzesień)  
Ćwiczenia 
10 testów/4 pytania/10 minut – sprawdzenie przygoto-
wania do kaŜdej grupy tematycznej,  
5 sprawdzianów (pytania teoretyczne testowe, 
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opisowe, część praktyczna) (3 terminy), 
3 testy/10 pytań z całości materiału, 
zaliczenie praktyczne z oceny toŜsamości surowców (3 
terminy), 
wyjściówka wyłącznie dla studentów, którzy nie uzyskali 
wymaganej liczby punktów (2 terminy). 
 

 

 
     

Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Matławska I. (red) Farmakognozja. UM Poznań 

2008. 
2. Wichtl M. Herbal Drugs and Phytopharmaceuti-

cals. Medpharm 2004. 
3. Kohlmünzer St. Farmakognozja. PZWL,       

Warszawa 2007.  
4. Dering J. Atlas sproszkowanych surowców lecz-

niczych. WL PZWL, Warszawa 1961. 
5. Wiadomości naukowe dostępne w systemie Me-

dline i PubMed 
6. FP VI-VIII 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Farmakologia z farmakodynamiką 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakologii 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03006 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok, VI semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
3 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wykłady: 30 godz. 
Seminaria: 15 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Bogusław  Hładoń, prof. dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
Bogusław  Hładoń, prof. dr hab. 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Wymagania wstępne (posiadana wiedza) podstawy: 

• Anatomii i fizjologii  
•  Biochemii  
• Patofizjologii 
• Mikrobiologii 
• Chemii leków 

 
13.   

Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Poznanie leków z wszystkich grup farmakologicznych 
i terapeutycznych (farmakologia narządowa i w scho-
rzeniach układowych - systemowych), stosowanych 
aktualnie w światowym lecznictwie, z ogólnymi zasa-
dami ich działania na organizm, losami leku w ustro-
ju, mechanizmem terapeutycznego działania, zasto-
sowaniem, dawkowaniem, działaniem niepoŜądanym 
i ubocznym leków,  metabolizmem i farmakokinetyką 
oraz interakcjami z innymi lekami. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Farmakologia ogólna: definicja leku, działanie niepo-
Ŝądane i uboczne; nazewnictwo - synonimy; działa-
nie terapeutyczne, funkcje składowe efektu działania 
leku; zaleŜności SAR, QSAR, sar i in.; dawki i daw-
kowanie w zaleŜności od wieku; molekularne pod-
stawy działania i przemian leku w ustroju na pozio-
mie komórkowym i submolekularnym; farmoreceptor, 
biofaza; agonista – antagonista; kanały jonowe; typy 
działań leków; czynniki modulujące działanie leku; 
losy leku w ustroju w systemie LADME-F (uwalnianie, 
absorbcja, dystrybucja, transport, metabolizm, bio-
transformacja i eliminacja) oraz czynniki  modyfikują-
ce (postać, droga podania, pKa i wiązanie  z białka-
mi); farmakokinetyka leku - wybrane zagadnienia; 
interpretacja farmakodynamiczna parametrów farma-
kokinetycznych (t0,5, Kel, AUC i in.); biodostępność, 
biorównowaŜność farmakodynamiczna; optymaliza-
cja leczenia i monitorowanie w relacji farmakokine-
tycznej i farmakodynamicznej (F-F); mechanizmy 
interakcji w relacji F-F; podstawy oceny nowego leku; 
zasady chemioterapii; wprowadzenie do leków che-
mioterapeutycznych; farmakologia szczegółowa; 
antybiotyki β-laktamowe; cefalosporyny; cefamycyny; 
karbapenemy; monobaktamy; inhibitory β-laktamaz; 
antybiotyki aminoglikozydowe; chloramfenikol; tetra-
cykliny; nowo wprowadzone leki.  
 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Kolokwiium zaliczeniowe pisemne 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Danysz A., Kleinrok Z. (red.): Podstawy far-

makologii. Volumed, Wroclaw 1996. 
2. Hładoń B.: Farmakodynamika. Przewodnik 

do ćwiczen dla studentow farmacji. Wyd. 
Uczeln. AMiKM, Poznań 1997. 

3. Hardman J.G.,  Limbird L.E.(eds.) Goodman 
& Gilman' s the Pharmacological Basis of 
Therapeutics. Tenth Ed., McGraw-Hill Corp., 
New York 2001. 

4. Janiec W., Krupińska J.: Farmakodynamika. 
podręcznik dla studentów farmacji. PZWL, 
Warszawa 1999. 

5. Katzung B.G. (ed.) Basic and Clinical Phar-
macology. Eight Ed. Appleton-Lange, 1998. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Mikrobiologia 

 
2.  

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Bakteriologii Farmaceutycznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03007 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok, VI semestr  
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
6 

8.  
Metody nauczania 
 

 
- wykłady: 15 godz. (5 wykładów po 3 godz.) 
 
- ćwiczenia/zajęcia praktyczne: 75 godz. 
(15 ćwiczeń po 5 godz.) 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Zygmunt Muszyński ,prof. dr hab.  
Maria  Ciupińska, dr n. przyr. 
Jolanta  Długaszewska, dr n. farm. 
Helena  Kukuła ,dr n. farm. 
Magdalena  Ratajczak, mgr anal. med. 
Marcelina  Kubicka, mgr anal. med. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
Zygmunt  Muszyński ,prof. dr hab.  
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryj-
nym w zakresie podstawowym; 
przedmiot, który naleŜy wcześniej zaliczyć- biologia 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Celem kształcenia w zakresie mikrobiologii jest prze-
kazanie wiedzy dotyczącej biologii drobnoustrojów 
związanych z organizmem człowieka, obecnych w 
lekach i środowisku produkcyjnym, izololacji i identy-
fikacji drobnoustrojów, określania właściwości proteo-
litycznych, sacharolitycznych i patogenności drobno-
ustrojów; sposobu ograniczania ich rozwoju (antybio-
tyki, środki dezynfekcyjne, sterylizacja). 
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Student po zakończeniu nauczania nabywa  
kompetencje i umiejętności w zakresie hodowli i ba-
dania właściwości fizjologicznych bakterii, właściwe-
go postępowania aseptycznego, niezbędnego w pra-
cy farmaceuty, prawidłowego przeprowadzania pro-
cesów dezynfekcji i sterylizacji, oceny wraŜliwości 
drobnoustrojów na antybiotyki i inne środki o działa-
niu przeciwdrobnoustrojowym. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Nauka obejmuje mikrobiologię ogólną: 
- morfologię bakterii 
- fizjologię, metabolizm bakterii 
 -genetykę bakterii 
- podstawy immunologii, szczepionki, surowice od-
pornościowe immunoglobuliny 
- podstawy epidemiologii, dochodzenie epidemiolo-
giczne  
mikrobiologię farmaceutyczną: 
- wyjaławianie, dezynfekcję, antyseptykę, aseptykę 
- antybiotyki 
- kontrolę mikrobiologiczną środków farmaceutycz-
nych i materiałów medycznych oraz procesu ich wy-
twarzania 
oraz elementy mikrobiologii lekarskiej: 
- klasyfikację i chorobotwórczość wybranych bakterii 
- klasyfikację i chorobotwórczość wybranych grzybów 
- klasyfikację i chorobotwórczość wybranych wirusów 
- zakaŜenia szpitalne 
- zapobieganie narastaniu oporności szczepów bak-
teryjnych na antybiotyki 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
- ocenianie ciągłe w czasie wykonywania ćwiczenia 
- cząstkowe kolokwia pisemne min. 5 kolokwiów 
czas trwania min.0,5 godz. 
- kolokwium zaliczeniowe, ocena umiejętności prak-
tycznych i wiedzy teoretycznej 
- egzamin końcowy pisemny i ustny, jeden termin dla 
całego roku po zaliczeniu ćwiczeń, czas trwania eg-
zaminu pisemnego- 2  godz.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Mikrobiologia dla farmaceutów; W. Kędzia; 

AM Poznań, Poznań 1994, 
2. Mikrobiologia Medyczna; W. Irwing, T. Bo-

swell, D. Ala’Aldeen; PWN, Warszawa 2008 
3. Mikrobiologia farmaceutyczna  Problemy 

produkcji i kontroli leków; W. Parnowska, 
PZWL, Warszawa 2005 

4. Mikrobiologia lekarska; M.L. Zaręba, J. Bo-
rowski, PZWL, Warszawa 2004 

5. Farmakopea Polska  
6. Antybiotykoterapia praktyczna; 
7. Danuta DzierŜanowska 
8. Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2008,wyd. 4 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Technologia postaci leku  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej 
przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03008 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok, V i VI  semestr  

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisa-
na przedmiotowi 
 

 
12 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Informacje szczegółowe 
 
-  wykłady -  2 godz./tydzień x 15 tygodni   =   30 godz. 
-  ćwiczenia laboratoryjne - grupy B (9 osób) 
                - 5 godz./tydzień x 6 tygodni      =    30 godz. 
-  ćwiczenia laboratoryjne - grupy A (12 osób) 
               - 5 godz./tydzień x 24 tygodnie    =  120 godz. 
 
- konsultacje  -  moŜliwość konsultacji indywidualnych lub 
grupowych z kaŜdym nauczycielem prowadzącym zajęcia 2 
godz./ tydzień w godzinach dyŜurów umieszczonych na stro-
nie internetowej  Katedry 
www.farmstos@ump.edu.pl  
 
- praktyka wakacyjna  - 1 miesięczna  = 160 godz. w aptece 
ogólnodostępnej  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Hanna  Bartylak, dr n. farm 
 

11. Imię i nazwisko osoby (osób) 
egzaminującej bądź udzielającej 
zaliczenia w przypadku, gdy nie 
jest nim osoba prowadząca dany 
przedmiot  
 

 
  
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

Podstawowe wiadomości z zakresu obliczeń (stęŜenia pro-
centowe, stosunki wagowe itp.), zasady korzystania z wag, 
teoretyczna znajomość zjawisk zachodzących podczas pro-
cesów jednostkowych (rozdrabnianie, rozpuszczanie, oddzie-
lanie ciał stałych od cieczy, dyspergowanie w cieczy, wytra-
wianie surowców roślinnych, wyjaławianie) 
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest 
określenie celów jako efektów 
kształcenia i kompetencji) 

 
Opanowanie zasad dyspensowania produktów leczniczych 
na podstawie recepty lekarskiej oraz zasad wydawania leku 
recepturowego z apteki; nabycie umiejętności wykonywania 
róŜnych postaci leków na podstawie recepty lekarskiej oraz 
korzystania z urządzeń wykorzystywanych w recepturze (np. 
mikser apteczny, kapsułkarka); opanowanie umiejętności 
korzystania z piśmiennictwa fachowego oraz samodzielnego 
rozwiązywania problemów recepturowych.  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Zastosowanie procesów jednostkowych w technologii postaci 
leku: rozdrabnianie, rozpuszczanie, sączenie, ekstrakcja, 
wyjaławianie. Zasady sporządzania i wydawania leków re-
cepturowych; zasady sprawdzania i korygowania dawek;  
praktyczne wykonywanie płynnych postaci leków (roztwory, 
mieszanki, krople emulsje, zawiesiny), stałych (proszki, 
czopki) i półstałych (maści, Ŝele) postaci leków; wykonywanie 
leków w warunkach aseptycznych; interakcje w fazie leku 
recepturowego.  
 

15.  
Metody oceny 
 

 
-  Ćwiczenia  
- ocenianie ciągłe 
 - 5 sprawdzianów testowych (30 pytań)   
           - 3 sprawdziany w semestrze V 
           - 2 sprawdziany w semestrze VI 
 - sprawdzian z obliczeń 
 - sprawdzian praktyczny (sporządzenie losowo wybranych 2 
leków recepturowych) 
 - sprawdzian zaliczeniowy testowy (60 pytań) 
 
- Praktyki - u wyznaczonego opiekuna praktyki -  forma: zali-
czenie ustne oraz obowiązkowe wypełnienie  ankiety doty-
czącej praktyki,  wymagane: wypełniony dziennik praktyk z 
opinią  opiekuna praktyki  oraz zeszyt praktyk z notatkami 
bieŜącymi ). 
- Egzamin z przedmiotu technologia postaci leku – koniec 
semestru IX (rok V) – po zakończeniu  wszystkich wykładów , 
ćwiczeń, seminariów i praktyk wakacyjnych realizowanych w 
ramach technologii postaci leku I-III na  III, IV i V roku (seme-
stry V – IX) 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Farmakopea polska VIII - tom 1-3, Urząd Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Warszawa 2008, wyd. 8 
2. Farmakopea polska VI Polskie Towarzystwo Farma-

ceutyczne, Warszawa 2005, wyd. 6 
3. Janicki S., Fiebig A., Sznitowska M. (red.) Farmacja 

stosowana. WL PZWL, Warszawa 2002, wydanie IV 
poprawione i uzupełnione.  

4. Krówczyński L. (red.) Ćwiczenia z receptury. Wyd. 
Coll. Medicum UJ, Kraków 1996.  

5. Jachowicz R. (red.) Receptura apteczna WL PZWL, 
Warszawa 2004 

6. Jachowicz R. (red.) Farmacja praktyczna WL PZWL, 
Warszawa 2007 

7.  Bartylak H (red.) Przewodnik do ćwiczeń z receptury 
aptecznej dla studentów III roku kierunku farmacja, 
materiały wewnętrzne KTPL 
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PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE 
 

1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Preparaty krwiopochodne i ich zastosowanie w 
lecznictwie 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra Biochemii Farmaceutycznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03020 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok , VI semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
5 tygodni, w kaŜdym tygodniu 3 godz. seminarium  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski  

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Ewa  Ignatowicz, dr n. farm. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Podstawowe wiadomości z zakresu biochemii  
i fizjologii człowieka, zwłaszcza układu krzepnięcia i 
fibrynolizy 
 

13.  Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Znajomość podstaw transfuzjologii i rodzajów prepa-
ratów krwiopochodnych, ich wytwarzania metodami 
tradycyjnymi i technikami inŜynierii genetycznej i ich 
stosowania w lecznictwie.  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Znaczenie biologiczne składników morfotycznych i 
białek krwi; podstawy serologii grup krwi; pozyskiwa-
nie krwi do przetoczeń; frakcjonowanie krwi pełnej i 
lecznicze zastosowanie otrzymanych preparatów; 
choroby przenoszone za pośrednictwem produktów 
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krwiopochodnych; otrzymywanie rekombinowanych 
czynników krzepnięcia; macierzyste komórki hema-
topoetyczne; „sztuczna krew” – niehemoglobinowe 
nośniki tlenu.  
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Student oceniany jest na podstawie dyskusji w trak-
cie cotygodniowych seminariów.  
Ostatnia godzina zajęć przeznaczona jest na ustne 
zaliczenie przedmiotu w formie dyskusji z udziałem 
wszystkich uczestników. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Rudowski W., Wawelski S. Współczesna 

Transfuzjologia. WL PZWL, Warszawa 1991 
2. Fabijańska J. Immunologia krwinek czerwo-

nych. Oinpharma, Warszawa 2006 
3. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L.: Bioche-

mia PWN wydanie 6 lub 5 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Obrazowanie cyfrowe w medycynie i farmacji  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Organicznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03021 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok, VI semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminaria połączone z zajęciami i pokazami w tere-
nie (10 + 5 godz., razem 15 godz.) 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Marek  Bernard, dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Podstawowa wiedza na temat sztuki i obsługi kompu-
tera. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej wykorzy-
stania cyfrowego obrazowania w naukach farmaceu-
tycznych i medycznych. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Fakultet poświęcony jest zastosowaniu cyfrowej foto-
grafii i skanowania do ilustracji publikacji naukowych, 
prac dyplomowych i prezentacji ustnych. Obejmuje 
podstawy fotografii tematycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem makrofotografii, podstawy kompozy-
cji obrazu cyfrowego, a takŜe komputerowej obróbki 
fotografii cyfrowej. W ramach "cyfrowej ciemni" prze-
dyskutowane zostaną elementy korekcji i modyfikacji 
zdjęć i skanów cyfrowych oraz przygotowanie mate-
riałów do wydruku i do internetu. 
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15.  
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie na podstawie realizacji projektu praktycz-
nego. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
Briot, A. Fotografia artystyczna. Od inspiracji do ob-
razu. Helion 2011. 
 

Freeman, M. Okiem Fotografa. Sztuka komponowa-
nia i projektowania zdjęć cyfrowych, National Geo-
graphic (G + JRBA) 2008. 
 

Freeman, M. Profesjonalna Fotografia Cyfrowa – 
Fotografia ZbliŜeniowa, National Geographic (G + 
JRBA) 2008. 
 
Thompson, R. Makro i Szczegóły, Zoner Press 2008. 
 
Busch, D. D. Skanowanie cyfrowe, Wydawni-ctwo 
RM 2005. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Farmakologia PPG (Perinatalna, pediatryczna, 
geriatryczna) 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakologii 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03022 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
III rok, VI semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Ćwiczenia; 6 godz. 
Seminaria: 9 godz 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Koordynator – Bogusław  Hładoń, prof. dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
Bogusław  Hładoń, prof. dr hab 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Brak 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zapoznanie się z farmakologią okresu perinatalnego, 
farmakologią pediatryczną, okresu noworodkowego i 
dziecięcego. Farmakologia wieku rozwojowego. 
Farmakologia wieku podeszłego z farmakologią ge-
riatryczną. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Farmakotoksyczne aspekty interakcji farmakokine-
tycznych w systemie LADME-F wieku rozwojowego. 
Farmakologia okresu perinatalnego. Leki „bezpiecz-
nego i niebezpiecznego” ryzyka stosowania w okre-
sie ciąŜy. Farmakologia pediatryczna okresu nowo-
rodkowego i dziecięcego. Dawkowanie leków. Far-
makoterapia wieku rozwojowego. Farmakologia wie-
ku podeszłego. Farmakologia geriatryczna. Zatrucia 
podostre i ostre i powikłania polekowe w terapii 
przewlekłej wieku podeszłego. Postępowanie w naj-
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częściej spotykanych zatruciach. Stosowanie leków 
(antidota) w stanach zagroŜenia Ŝycia. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
 
Kolokwium zaliczeniowe pisemne. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Brody T. M., Lamer J., Minneman K.P., Hu-

man Pharmacology; Molecular to Clinical, 
Thrid Ed., Mosby-Year Book Inc., St Louis 
1998 

2. Katzung, B.G. Basic and Clinic Pharmacol-
ogy §Ed. Prentince-Kall Int. Inc. New Jersey, 
2001 

3. Goodman and Gilman’s the Pharmacological 
Basis of Therrapeutics. 10 Ed. Hardman 
J.G., Lee E. Limbird, New York 2001 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Język obcy w praktyce farmaceutycznej 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Studium języków obcych 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03023 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok, V semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Dwie godziny lekcyjne tygodniowo przez 15 tygodni – 
30 godzin 
Stosowana metoda nauczania jest typową metodą 
komunikacyjną 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Angielski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Małgorzata  Baranowska,  mgr  

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
Kierownik Zespołu Anglistów, ElŜbieta Gąsiorowska-
Czarnecka mgr 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Lektorat prowadzony jest na poziomie zaawansowa-
nym, po czterech latach nauki w szkole średniej i 
dwóch latach lektoratu 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Po przerobieniu treści programowych studenci po-
winni umieć: stosować podstawową terminologię 
związaną z poszczególnymi specjalizacjami farma-
ceutycznymi, przedstawić produkt. Udzielić specjali-
stycznych informacji klientowi. 
Przygotować, korzystając z autentycznych materia-
łów, prezentacje wybranego zagadnienia i ją przed-
stawić w języku angielskim, a następnie udzielać 
odpowiedzi na zadane przez „audytorium” pytania. 
Poprawnie stosować róŜne formy pisemne np. listy, 
informacje dla konsultantów, Ŝyciorys, raporty, plaka-
ty, streszczenia. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Program obejmuje trzy moduły: 

1. Wybrane zagadnienia z praktyki farmaceu-
tycznej- apteka, laboratorium 

2. Prezentacje 
3. pisanie 

 
15.  

Metody oceny 
 

 
Ocena opanowania przez studenta materiału kursu 
dokonuje lektor prowadzący zajęcia, kierując się 
wykazaną przez studenta pracowitością, aktywnością 
i poczynionymi przezeń postępami 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Ciecierska Joanna; English for Pharmacy, 

PZWL, Warszawa, 1989 
2. Kierczak Anna:English for Phaaemacists 

PZWL, Warszawa, 1999 
3. A. Hopkins, J. Potter, “Work in Progress”, 

Longmann, 1998 
4. J. Parkinson, “A Manual of English for Doc-

tors”, Via Medica, Gdańsk, 1994 
5. M.Falkowska et al. “Korespondencja w języ-

ku angielskim w wymianie naukowej z zagra-
nicą “ Ossolineum, 1978 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 

Metody chromatograficzne w analizie leku 
roślinnego 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakognozji  
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03024 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok, V i VI semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Cwiczenia: 30 godz. 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Ewa  Witkowska – Banaszczak dr 
ElŜbieta  Studzińska – Sroka  mgr 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
 
Irena  Matławska, prof. dr hab. 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  
 
 

 
Zapisanie się na fakultet 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji)  
 
 

 
Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi przeprowa-
dzić analizę chromatograficzną preparatu roślinnego, 
prawidłowo dobrać warunki ekstrakcji w celu przygo-
towania frakcji do badań, znać metody rozdziału tych 
frakcji, umieć dobrać warunki chromatografii,  metody 
wizualizacji plam związków na chromatogramach, w 
zaleŜności od ich budowy chemicznej (reakcje barw-
ne,  UV), umie zinterpretować wyniki oraz potrafi 
wykazać róŜnice między preparatami roślinnymi, 
biorąc pod uwagę obecność związków czynnych. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
W ramach fakultetu prowadzone są badania prepara-
tów roślinnych wybranymi metodami chromatogra-
ficznymi. Studenci poznają zasady wyodrębniania 
frakcji do badań, metody rozdziału, wizualizacji plam 
związków. Studenci przygotowują protokoły z prze-
prowadzonych badań, a uzyskane wyniki interpretują 
samodzielnie. Na zajęciach prowadzone są takŜe 
dyskusje na temat właściwości leczniczych, działań 
niepoŜądanych, przeciwwskazań, interakcji składni-
ków badanych preparatów roślinnych. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Warunkiem zaliczenia jest wykonanie analiz wybra-
nych preparatów roślinnych,  przygotowanie protoko-
łu z przeprowadzonej analizy,  interpretacja  wyni-
ków, ocena zgodności z wymaganiami, normą, udział 
w dyskusji na temat działania, zastosowania, działań 
ubocznych, przeciwwskazań i interakcji składników 
preparatów. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. FP VI-VIII 
2. Wagner H., Bladt S Plant Drug Analysis A 

Thin Layer Chromatography Atlas, Sprinter – 
Verlag Berlin Heidelberg 1996 
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1. 
 
 
Nazwa przedmiotu Metody izolacji i analityki związków biologicznie 

czynnych w surowcach i preparatach roślinnych  

2. 
 
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

Katedra i Zakład Farmakognozji 

3. 
 
Kod przedmiotu  
 

WFa. FAR - 03025 

4. 
 
Typ przedmiotu 
 

Fakultatywny dowolnego wyboru 

5. 
 
Poziom przedmiotu  
 

Grupa treści kształcenia do wyboru 
 

6. 
 
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok,   V i VI semestr 

7. 
 
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

2 

8. 
 
Metody nauczania 
 

 
Ćwiczenia laboratoryjne: 30 godz. 
  
 

9. 
 
Język wykładowy 
 

Polski 

10. 
 
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

Irena  Matławska, prof. dr hab. 

11. 
 
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w przy-
padku, gdy nie jest nim osoba prowa-
dząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 

12. 
 
Wymagania wstępne  

 
Zapisanie się na fakultet 
 

13. 
 
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) Po zakończeniu przedmiotu student zna 

przykładowe metody analityczne (zgodne z wymoga-
mi FP VIII) wykorzystywane w określaniu toŜsamości 
surowców roślinnych oraz preparatów zawierających 
wyciągi roślinne, umie przeprowadzić  analizę surow-
ca roślinnego lub preparatu, zawierającego wyciąg 
roślinny, oznaczyć i obliczyć zawartość związków 
naturalnych  i zinterpretować uzyskane wyniki 
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14. 
 
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

W ramach fakultetu student wykonuje samodzielnie 
oznaczenia wg FP VIII: zawartości olejku eterycznego 
oraz kontrolę TLC uzyskanego olejku, analizę prepa-
ratu ziołowego i surowca roślinnego (TLC),  oznacze-
nie ilościowe (spektrofotometrycznie ); przeprowadza 
izolację wybranego związku naturalnego z materiału 
roślinnego i jego identyfikację (TLC, UV-VIS) 

15. 
 
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie następuje po wykonaniu przewidzianych w 
planie analiz, izolacji związku  i przedstawieniu proto-
kołu z uzyskanymi wynikami i dyskusji w grupie z 
uwzględnieniem wymagań dla badanych preparatów.  

16. 
 
Spis zalecanych lektur 
 
 

 
1. Farmakopea Polska VIII 
2. Wagner H, Bladt S: Plant drug analysis, a thin 

            l ayer chromatography atlas. Springer-Verlag 
           1996. 
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1.  
 
Nazwa przedmiotu 
 

 
Rośliny lecznicze w uprawie. Przetwórstwo su-
rowców zielarskich   
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej 
przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakognozji 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03026 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok,  V i VI semestr  

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
ćwiczenia na terenie Zakładów Zielarskich: Herbapol 
– Poznań / Swarzędz, Kawon – Gostyń 
15 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Irena Matławska, prof. dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egza-
minującej bądź udzielającej zalicze-
nia w przypadku, gdy nie jest nim 
osoba prowadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Zapisanie się na fakultet 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest 
określenie celów jako efektów 
kształcenia i kompetencji) 

 
Po zakończeniu przedmiotu student zna i potrafi wy-
jaśnić procesy produkcji przetworów roślinnych i róŜ-
nych postaci leków: ekstraktów, syropów, tabletek, 
draŜetek, maści, zna specyfikę badań, prowadzonych 
w laboratorium badawczym.  
Zna i umie uzasadnić wybór właściwych metod sto-
sowanych przy  produkcji ziół pojedynczych i mie-
szanek ziołowych: sposobów suszenia, rozdrabnia-
nia, pakowania, warunków przechowywania surow-
ców, gotowych preparatów oraz metod standaryza-
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cyjnych (określanie toŜsamości surowców).  Zna  
zasady prowadzenia upraw ziół leczniczych w spo-
sób kontrolowany, zgodnie z wymaganiami GAP i 
umie ocenić proces produkcji ziół. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
W ramach ćwiczeń student poznaje zasady uprawy 
ziół, sposób prowadzenia plantacji, zbioru surowca,  
suszenia, rozdrabniania, konfekcjonowania, przygo-
towania przetworów jako składników róŜnych form 
leku roślinnego, na przykładzie produkcji prowadzo-
nych w wybranych Zakładach Zielarskich. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w obu czę-
ściach fakultetu oraz czynny udział w dyskusji na 
temat uprawy ziół, produkcji preparatów zawierają-
cych zioła i przetwory roślinne oraz badań standary-
zacyjnych, typowych dla surowców roślinnych. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Elbanowska A: Suszenie i przechowywanie 

surowców zielarskich. IRiPZ 1994. 
2. Lutomski J, Małek B: Postęp w technice far-

maceutycznej, inŜynieria galenowa. PZWL, 
Warszawa 1977. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Podstawy neurobiologii  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Pracownia Neurobiologii Katedry Neurologii  

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03027 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów, semestr 
 
 

 
III rok, VI semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Nauczanie przedmiotu odbędzie się w formie zajęć 
seminaryjnych, w blokach tematycznych 3 x 5 godzin 
dydaktycznych tygodniowo – 15 godz.. 
Zastosowane zostaną metody nauczania problemo-
wego obejmującego diagnostykę laboratoryjną i moŜ-
liwości terapeutycznych w neurologii. 
Zajęcia umoŜliwią studentom zapoznanie się z no-
woczesnymi metodami laboratoryjnymi stosowanymi 
w diagnostyce chorób neurologicznych: HPLC, PCR, 
TUNEL, Western Blot, immunohistochemia.  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Jolanta . Dorszewska, dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien posiadać podstawowe wiadomości 
z zakresu biochemii. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Celem prowadzonych zajęć będzie wyjaśnienie stu-
dentom podstawowych zagadnień z zakresu patoge-
nezy i diagnostyki oraz terapii wybranych schorzeń 
neurologicznych. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Omawiane będą zagadnienia związane z fizjologicz-
nym i patologicznym starzeniem się, w tym dwie naj-
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częściej występujące choroby wieku podeszłego, 
choroba Alzheimera i choroba Parkinsona, jak rów-
nieŜ patomechanizm schorzenia dotykającego w 
większości ludzi młodych, jednej z najczęściej wystę-
pujących chorób demielinizacyjnych, stwardnienia 
rozsianego, SM. Zostaną równieŜ przedstawione 
najnowsze poglądy na neurogenezę i metody dia-
gnostyczne stosowane w neurologii. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Student będzie oceniany na podstawie aktywnego 
udziału w zajęciach oraz ustnego zaliczenia przed-
miotu. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Siegel GJ et al.,  Basic Neurochemistry, Re-

ven Press, NY, 1994  
 

2. Adamczewska-Goncerzewicz Z, Podstawy 
Neurochemii Klinicznej, Wydawnictwo Uczel-
niane, 2001 

 
3. Kozubski W, Dorszewska J, Apoptoza w cho-

robach ośrodkowego układu nerwowego, 
Czelej, 2008 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Ocena kosztów terapii dla wybranych leków z 
grupy OTC   
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Spo-
łecznej 
 

3.   
Kod przedmiotu * 
 

 
WFa. FAR - 03028 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu * 
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III  rok, V i VI semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi* 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
ćwiczenia i warsztaty grupowe 30 godz.  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Krzysztof  Kus, dr n. farm, Tomasz  Zaprutko mgr 
farm 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
Krzysztof  Kus, dr n. farm.  
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien znać podstawy z zakresu mechani-
zmu działania leków, farmakoterapii, chemii leków i 
leków pochodzenia roślinnego  
Przedmioty obowiązkowe: Chemia leków, Farmako-
gnozja, Farmakologia.  
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Leki z grupy OTC stanowią powaŜny udział wśród 
leków wydawanych z apteki. Absolwent studiów far-
maceutycznych winien posiadać wszechstronną wie-
dzę dotyczącą leku, a takŜe znajomość zasad doty-
czących opieki farmaceutycznej, wiedzę rozpozna-
wania i oceny moŜliwości pomocy pacjentowi w 
pierwszych objawach chorobowych na podstawie 
wywiadu z pacjentem.  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
ZałoŜeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów 
farmacji na temat pierwszego kontaktu z pacjentem, 
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właściwą oceną przypadku danego pacjenta i kierun-
kiem prowadzenia pacjenta do wizyty lekarskiej lub 
pomocy w aptece. Ćwiczenia obejmują zagadnienia 
związane z doradztwem w podstawowych proble-
mach zdrowotnych pacjentów apteki oraz zaordyno-
wanie właściwego leku wydawanego z apteki bez 
recepty lekarskiej na podstawie wywiadu z pacjen-
tem.  
Celem procesu dydaktycznego jest zapoznanie stu-
dentów z lekami OTC krajowymi i zagranicznymi 
zarejestrowanymi na rynku polskim, dokonanie wła-
ściwego wyboru leku z grupy OTC, zarejestrowanego 
jako lek oryginalny albo lek generyczny, z uwzględ-
nieniem aspektu ceny leku 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Podczas trwania seminariów studenci odpowiadają 
na postawione przez prowadzącego pytania dotyczą-
ce poruszanej problematyki zajęć.  
Obecność na fakultecie jest obowiązkowa.  
Na ostatnim spotkaniu studenci piszą zaliczenie z 
formie pisemnej.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. J. K. Podlewski, A. Chwalibogowska-Podlewska - 

Leki współczesnej terapii, 2010 
2. WWW.Pharmindex.pl (wersja elektroniczna) 
3. Pharmindex kompendium leków. CMP Medica 

Poand 2009 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Ruch profilaktyką zdrowia.  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

3.   
Kod przedmiotu * 
 

 
WFa. FAR - 03029 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu * 
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok, V i VI semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi* 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 

I sfera – poznawcza 
- o zdrowotnych wartościach ruchu; ruch to zdrowie; 
ruch to Ŝycie 
- o wpływie ruchu na budowę ciała i funkcje fizjolo-
giczne 
- o psychofizycznych wartościach aktywności rucho-
wej 
- jak się usprawniać, jak relaksować, jak aktywnie 
spędzać czas wolny. 
 
II sfera - kształcąca 
- rozwijać sprawność fizyczną 
- stosować ćwiczenia zapewniające prawidłową po-
stawę i zgrabną sylwetkę, 
- stosować w praktyce czynności utylitarne, 
- organizować sobie i innym zajęcia rekreacyjno – 
sportowe, 
- dokonywać samokontroli i samooceny rozwoju fi-
zycznego, sprawności i 
umiejętności ruchowych. 
 
III sfera – afektywna 
- świadomie dbać o sprawność i zdrowie, 
- systematycznie dbać o zachowanie prawidłowej 
postawy i zgrabnej sylwetki 
- doskonalić się w wybranych dziedzinach rekreacyj-
no – sportowych 
- współdziałać z innymi i propagować zdrowy styl 
Ŝycia w środowisku rodzinnym,  
  studenckim, zawodowym itp. 
- realizować potrzeby osiągnięć, uznania, kontaktów 
międzyludzkich w działalności  
  rekreacyjno-sportowej. 
 
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu przez 8 tygo-
dni (15 godz.) 
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9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 
 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Stu-
dium WFiS 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Rozwijanie autoedukacyjnej aktywności studentów. 
Wzmacnianie i zachowanie zdrowia fizycznego i psy-
chofizycznego poprzez rozbudzenie zainteresowań 
do spontanicznej aktywności rekreacyjno – sporto-
wej. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Ćwiczenia fizyczne budujące dobre samopoczucie z 
punktu widzenia fizjologicznego i psychofizycznego , 
dąŜenie do osiągnięcia przez studenta maksymalnej 
sprawności fizycznej poprzez róŜnorodne formy ru-
chowe dostosowane do moŜliwości, gustu i jego 
oczekiwań, zastosowanie środków dydaktycznych 
kształtujących odpowiedzialność studenta za funk-
cjonalne doskonalenie własnego organizmu. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Ainsworth B. Compendium of Physical Activi-

ties: an update of activity codes and MET in-
tensities. Med Sci Sport Exerc 2000 

2. Kuński H. Trening zdrowotny osób dorosłych. 
Poradnik lekarza i trenera. Warszawa 2002 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Dobór synonimów leków w wybranych stanach 
patologicznych w oparciu o program komputero-
wy „KS APTEKA” 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra Patofizjologii  

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03030 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
 III rok, V semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Program realizowany jest w okresie 4 tygodni  
i obejmuje 15 godz. Zajęcia mają charakter ćwiczeń 
w sali komputerowej w oparciu o program „KS AP-
TEKA”.  
W trakcie pierwszych dwóch ćwiczeń student zapo-
znaje się z praktyczną obsługą programu aby móc 
realizować zadania ujęte w celu fakultetu. W trakcie 
kolejnych zajęć student po zrozumieniu układu:  ap-
tecznej bazy leków  
i bazy BLOZ, poznaje zasady wprowadzania faktur 
aby mieć orientację w zakresie  asortymentu leków , 
materiałów medycznych  
i surowców farmaceutycznych. 
Ostatnie zajęcia obejmują samodzielną realizację 
recept w których zawarte są róŜne warianty proble-
mów pojawiających się w codziennej pracy.  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
 Marek  Simon, dr hab. n.med.  prof. UM. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu fizjolo-
gii i patofizjologii oraz podstaw chemii leków, farma-
kognozji, biochemii aby rozumieć zasady oddziały-
wania farmakologicznego w wybranych stanach pato-
logicznych. 
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
W ramach ćwiczeń student w oparciu o program 
komputerowy KS Apteka poznają zasady obsługi 
pacjenta „za I. stołem” w aptece otwartej. W załoŜe-
niu, fakultet ma przygotować studenta przed praktyką 
wakacyjną w aptece po III r. studiów  do zrozumienia 
istoty problemów jakie pojawiają się  w trakcie reali-
zacji recept.  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
 W programie zajęć ujęto prezentację : 

- realizacji róŜnego typu recept, 
-  warunków odpłatności za leki, 
-  uprawnień pacjentów, 
-  moŜliwości proponowania tańszych odpo-

wiedników.  
Istotnym zagadnieniem jest poznanie zasady 
tworzenia bazy aptecznej leków z bazy BLOZ 
aby uzyskać informację o poszukiwanych prepa-
ratach i umieć korzystać z tego przy wprowadza-
niu faktur. Zasadnicza część zajęć obejmuje ob-
sługę kilkunastu recept w których ujęto typowe 
sytuacje stanowiące najczęściej problem w ich 
realizacji . 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Warunkiem koniecznym aby przystąpić do zaliczenia 
fakultetu jest obecność na 4. ćwiczeniach. W trakcie 
ćwiczeń prowadzone są konwersacje pozwalające 
określić stopień przygotowania studenta z fizjologii, 
patofizjologii, biochemii, chemii farmaceutycznej, 
farmakognozji. Pod koniec kaŜdych zajęć studenci 
zobowiązani są do zadania co najmniej trzech pytań  
prowadzącemu zajęcia, aby skłonić ich do aktywnego 
uczestnictwa w ćwiczeniach. Zaliczenie fakultetu 
odbywa się po zajęciach z samodzielnej realizacji 
kilku recept oraz na podstawie wyniku kolokwium 
ustnego. 
   

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. 1.Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSO-

FT: Kompleksowy System obsługi apteki „ 
KS-Apteka Windows” Podręcznik uŜytkowa-
nia. Katowice 2010 

2. A. Danysz: „ Kompendium farmakologii i far-
makoterapii”. Urban & Partner, Wrocław 
2002 

3. J.K.Podlewski, A. Chwalibogowska-
Podlewska: Leki współczesnej terapii 2009-
2010 

4. Pharmindex 2010 
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1.  
 
Nazwa przedmiotu 
 

 

Pozaeuropejskie rośliny lecznicze w preparatach 
określonych jako suplementy diety 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakognozji 

3.   
Kod przedmiotu * 
 

 
WFa. FAR - 03031 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 
 

5.   
Poziom przedmiotu * 
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok , V i VI semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi* 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
seminaria: 3 godz / 5 tyg; łącznie=15 godz 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Wieslawa  Bylka,  dr hab. prof. UM 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Zgłoszenie się na fakultet 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Po zakończeniu fakultetu student zna: wybrane su-
plementy diety zawierające surowce roślinne pocho-
dzenia pozaeuropejskiego zalecane w leczeniu i 
profilaktyce róŜnych schorzeń,  zakres  ich stosowa-
nia w medycynie ludowej oraz wyniki dotychczaso-
wych badań farmakologicznych i klinicznych doty-
czących skuteczności stosowania.   
Potrafi krytycznie ocenić  skład suplementu oraz opis 
zamieszczony w ulotkach  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
W ramach fakultetu omawiane będą surowce roślin-
ne, pochodzenia pozaeuropejskiego, pochodzące z 
roślin niŜszych ( glony, grzyby), wyŜszych (części 
roślin, wydzieliny), ich występowanie, skład chemicz-
ny, działanie, zastosowanie w medycynie tradycyjnej, 
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a takŜe działania niepoŜądane, interakcje i przeciw-
wskazania,  udział w suplementach diety: usprawnia-
jących  funkcję układu immunologicznego, układu 
krąŜenia, łagodzących stany napięcia nerwowego, 
stosowane w uzaleŜnieniach (kuracja antynikotynowa 
i antyalkoholowa) oraz zioła o znaczeniu „afrozydyj-
nym”. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w semina-
riach oraz zaprezentowanie samodzielnie przygoto-
wanego opracowania w formie prezentacji multime-
dialnej na temat wybranego surowca lub suplementu 
zawierającego składniki roślinne.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
Wiadomości naukowe dostępne w systemie Medline, 
Pub Med.  
Informacje na temat suplementów diety ze stron in-
ternetowych  producentów. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Nutrikosmetyki  

  
2.  

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03032 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok, V semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wykłady – 8 godz. 
Seminaria – 7 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Judyta  Cielecka-Piontek, dr n. farm., mgr chem. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Wiadomości na temat budowy skóry i funcjonowania 
jej przydatków, chorób metabolicznych oraz zmian 
patologicznych związanych z procesem starzenia 
oraz podstawowych jednostek chorobowych  
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Ocena merytoryczna składów nutrikosmetyków oraz 
nabywanie kompetencji do pracy z pacjentem w za-
kresie proponowania nutrikosmetyków w zaleŜności 
od indywidualnych wymagań pacjentów oraz współ-
istniejących jednostek chorobowych. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 

• Nutrikosmetyki jako grupa suplementów z naj-
większym potencjałem rozwojowym (analiza 
badań marketingowych, perspektywy rozwoju, 
przepisy rejestracyjne)  

• Charakterystyka defektów kosmetyczno-
metabolicznych substancji aktywnych wchodzą-
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cych w skład preparatów: opóźniających efekty 
starzenia, wzmacniających włosy i paznokcie, 
antycellulitowych, wspomagających proces od-
chudzania, wspomagających i utrwalających 
efekty opalania, redukujących trądzik oraz sto-
sowanych w kulturystyce  

• Wykorzystanie mikroelementów w nutrikosme-
tykach  

• Profil bezpieczeństwa stosowania nutrikosmety-
ków (działania niepoŜądane, interakcje pomię-
dzy lekami a nutrikosmetykami) 

 
15.  

Metody oceny 
 

 
• W trakcie  ćwiczeń studenci wykonują ćwiczenia 

praktyczne – propozycja składów nutikosmety-
ków oraz analiza przypadków  

 
• Na zakończenie ćwiczeń studenci piszą test 

obejmujący materiały z całości fakultetu (semi-
naria + wykłady) 

 
16.  

Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Mitchell L. Schlossman, The Chemistry and 

Manufacture of Cosmetics, Allured Publish-
ing Corporation 2000 

2. Draelos Z. D. Kosmeceutyki, Wydawnictwo 
Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006 

3. Malinka W. Zarys chemii kosmetycznej, Wy-
dawnictwo Volumed, Wrocław 1999 

4. Publikacje na temat substancji aktywnych 
stosowanych w nutrikosmetykach 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Walidacja metod mikrobiologicznej kontroli jako-
ści leków 

 
2.  

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Bakteriologii Farmaceutycznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa FAR - 03033 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok, V semestr 

 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
ćwiczenia/zajęcia praktyczne: 15 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Jolanta . Długaszewska, dr n. farm. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
Zygmunt  Muszyński,  prof. dr hab. 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryj-
nym w zakresie podstawowym; 
przedmiot, który naleŜy wcześniej zaliczyć- biologia. 
Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu metod 
mikrobiologicznych. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zapoznanie z walidacją metod kontroli jakości leków, 
specyfiką metod mikrobiologicznych oraz wyposaŜe-
nie w wiedzę niezbędną do rozwiązywania w przy-
szłej pracy problemów związanych z kontrolą mikro-
biologiczną leków 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Ogólne zagadnienia związane z walidacją metod 
mikrobiologicznych, wybór cech charakterystycznych 
metody, ocena cech charakterystycznych metody. 
Projektowanie i wykonanie walidacji wybranej meto-
dy. 
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15.  
Metody oceny 
 

 
- ćwiczenia praktyczne- kolokwium ustne 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
- Farmakopea Polska 
- Opracowania własne 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Mikrobiologia środowiska: woda, powietrze, Ŝywność 

 
2.  

Nazwa jednostki prowadzą-
cej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Bakteriologii Farmaceutycznej  

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa FAR - 03034 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok, V lub VI semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS 
przypisana przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
ćwiczenia/zajęcia praktyczne: 15 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładow-
cy 
 

 
Magdalena Ratajczak, mgr anal. med. 

11.  
Imię i nazwisko osoby 
(osób) egzaminującej bądź 
udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim 
osoba prowadząca dany 
przedmiot  
 

 
Zygmunt  Muszyński,  prof. dr hab. med. 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym w 
zakresie podstawowym; 
przedmiot, który naleŜy wcześniej zaliczyć- biologia  
 

13.  Cele przedmiotu (wskazane 
jest określenie celów jako 
efektów kształcenia i kom-
petencji) 

 
Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 
przydatnych w pracowniach mikrobiologicznych inspekcji 
farmaceutycznej i sanitarnej, dziale kontroli jakości przemy-
słu farmaceutycznego, spoŜywczego i kosmetycznego, a 
takŜe w zespołach ds. kontroli zakaŜeń szpitalnych. 
 

14.  
Treści merytoryczne 
przedmiotu 
 

 
Badanie i ocena zgodnie z zasadami GLP i GMP oraz zasa-
dami kontroli zakaŜeń szpitalnych, czystości mikrobiologicz-
nej powietrza, powierzchni uŜytkowych, aparatury, sprzętów i 
urządzeń a takŜe odzieŜy i rąk pracowników; badanie aktyw-
ności środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych (wg norm 



170 

 

europejskich –CEN), badanie czystości mikrobiologicznej 
wody o róŜnym przeznaczeniu. 

15.  
Metody oceny 
 

 
- ćwiczenia praktyczne 
- kolokwia ustne 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Mikrobiologia farmaceutyczna  Problemy produkcji i 

kontroli leków; W. Parnowska, PZWL, Warszawa 
2005 

 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

01.10.2008r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 
Wytwarzania (Dz.U.08.184.1143) 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Wybrane elementy rentgenografii strukturalnej  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Organicznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03035 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III rok, VI semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Łączny wymiar  zajęć = 15 godz. 
- seminaria 1 godz. w tygodniu x 10 tygodni = 10 

godz., prowadzone metodą multimedialną 
- ćwiczenia 1 godz. w tygodniu x 5 tygodni  =  

5 godz., praktyczne zajęcia przy komputerze i dy-
fraktometrze 

 
9.  

Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Andrzej . Gzella, dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
j.w. 
 

12.  
Wymagania wstępne  Zakres wiadomości z chemii ogólnej, nieorganicznej i 

organicznej przewidziany programem studiów na 
kierunku farmacja 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami z 
zakresu krystalografii, dotyczącymi symetrii własnej 
cząsteczek  
i kryształów.  
Nabycie umiejętności korzystania: 
ze źródeł informacji krystalograficznej {głównie cza-
sopism i komputerowej bazy danych strukturalnych 
(CSD Cambridge)}, 
z form prezentacji wyników badań rentgenograficz-
nych: współrzędne atomów                       i czynniki 
temperaturowe, długości wiązań  
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i kąty torsyjne, graficzny obraz cząsteczki  
i sposobu jej ułoŜenia w krysztale, elipsoidy drgań 
termicznych.  
Powiązanie budowy przestrzennej cząsteczki związ-
ku organicznego z jego aktywnością biologiczną. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Opis symetrii kryształów  
- operacje symetrii w sieci krystalicznej 
- symetria kryształu, a symetria rozkładu natęŜeń 

refleksów 
- wyznaczanie grup przestrzennych na wybranych 

przykładach kryształów 
Korzystanie z komputerowej bazy danych krystalo-
graficznych (CSD, Cambridge).  
Demonstracja pracy dyfraktometu do badań mono-
kryształu 
Rozwiązywanie problemu fazowego – podstawy teo-
retyczne 
Udokładnianie struktury - podstawy teoretyczne 
Analiza wyników i sposób ich przedstawiania. 
Zapoznanie się z przykładami wykorzystania wyni-
ków analizy strukturalnej w analizie SAR. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Warunki zaliczenia zajęć fakultatywnych:    
o obecność na wszystkich zajęciach; 
o uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej  

z dwóch sprawdzianów pisemnych (20 min. 
kaŜdy)  

1. wyznaczania symetrii kryształu na podstawie 
obrazu dyfrakcyjnego (dla wybranego przykła-
du) 

2. interpretacji parametrów geometrycznych, opi-
sujących cząsteczkę i strukturę kryształu 
związku organicznego.  

 
16.  

Spis zalecanych lektur 
 

 
1. P. Luger, Rentgenografia strukturalna mono-

kryształów, tłumaczenie z języka angielskiego 
„”Modern X-Ray Analysis on Single Crystals”, 
PWN, Warszawa 1989 

2. Z. Kosturkiewicz, Metody krystalografii, Wy-
dawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000 

3. Z. Bojarski, M. Gigla, K. StróŜ i M. Surowiec, 
Krystalografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2007.  
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Terapia genowa jako alternatywa farmakoterapii 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Spo-
łecznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 03036 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
III  rok, V i VI semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
- seminaria i warsztaty grupowe 15 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Anna  Paczkowska, mgr inŜ.  

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
Krzysztof  Kus, dr n. farm.  
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

Student powinien znać podstawy genetyki ogólnej, 
chorób dziedzicznych, biologii molekularnej, inŜynierii 
genetycznej.  
Przedmioty obowiązkowe: Biologia molekularna, 
Immunologii, Patofizjologia  
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Terapia genowa uchodzi za jedną z obiecujących 
form terapii XXI wieku. Być moŜe juŜ wkrótce stanie 
się ona ratunkiem dla wielu chorych cierpiących na 
nieuleczalne jak dotąd schorzenia. Terapia genowa 
to metoda leczenia chorób genetycznych, która pole-
ga na oddziaływaniu bezpośrednio na materiał gene-
tyczny pacjenta. W ten sposób uszkodzone geny 
mogą zostać zastąpione przez prawidłowo działają-
ce, które zostają wprowadzone do komórek pacjenta. 
Z kolei ich produkty takie jak np. białka pozwalają na 
przywrócenie właściwych funkcji komórek. Celem 
kształcenia w ramach fakultetu jest wzbogacenie 
wiedzy na temat formy i znaczenia terapii genowej, a 
takŜe zapoznanie się z jej aspektami prawnymi. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Treści programowe obejmują: 
a) Gen, mutacje genowe- podział i ogólna charakte-
rystyka. 
b) Choroby genowe- podział i ogólna charakterysty-
ka. 
c) Rodzaje terapii genowej. 
d) Strategie terapii genowej. 
e) Wektory w terapii genowej.. 
f) Wprowadzanie DNA do komórek. 
g) Najnowsze osiągnięcia terapii genowej. 
h) Bezpieczeństwo terapii genowej. 
i) Stan prawny w zakresie dopuszczenia do stosowa-
nia metod terapii genowej. 
j) Produkcja terapeutyków genowych. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Podczas trwania seminariów studenci odpowiadają 
na postawione przez prowadzącego pytania dotyczą-
ce poruszanej problematyki zajęć.  
Obecność na fakultecie jest obowiązkowa.  
Na ostatnim spotkaniu studenci piszą zaliczenie z 
formie testu.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Kieć- Kononowicz K., Kononowicz T., Biotechno-

logia Farmaceutyczna. Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2003. 

2. Kayser O., Podstawy Biotechnologii Farmaceu-
tycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2006. 

3. Ali M., Nicholas R., Ring J.A., The use of DNA 
viruses as vectors for gene therapy. Gene Thera-
py 1, 367-375, 1994. 

4. Griffiths, A.F., Miller J.M., An introduction to ge-
netic analysis. Freeman and Company, 435-462, 
New York 2000. 

5. Porteus M., Connelly J., Pruett S.,  A Look to Fu-
ture Directions in Gene Therapy Research for 
Monogenic Diseases. Journal.pgen.0020133, 
2006. 
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Przedmioty obowiązkowe: 

• Biotechnologia farmaceutyczna      str. 177 

• Bromatologia        str. 180 

• Farmakologia z farmakodynamiką      str. 183 

• Farmakokinetyka        str. 185 

• Farmakoterapia z naukową  informacją  o lekach    str. 187 

• Historia farmacji        str. 189 

• Leki pochodzenia naturalnego      str. 191 

• Synteza i technologia środków leczniczych     str. 193 

• Technologia postaci leku       str. 195 

• Toksykologia        str. 198    

 

Przedmioty fakultatywne: 

• Komunikacja w aptece       str. 200 

• Farmakogenetyka z farmakologią molekularną    str. 202 

• Wellnes – budowanie równowagi psycho-fizycznej    str. 204 

• Chemia substancji zapachowych      str. 206 

• Zasady Ŝywienia w zróŜnicowanych wiekowo grupach ludności  str. 208 

• Wspólczesne zagroŜenia środowiskowe człowieka    str. 211 

• Analiza leków zloŜonych       str. 213 

• Opieka farmaceutyczna w geriatrii      str. 216 

• Technologia produkcji substancji biologicznie 

 czynnych pochodzenia naturalnego     str. 218 

• Zasady GMP w produkcji i dystrybucji preparatów farmaceutycznych  str. 220 

• Biomateriały i nanotechnologie dla farmaceutów    str. 222 

• Elementy kosmetologii w praktyce farmaceutycznej    str. 225 

• Podstawy suicydologii i wiktymologii     str. 227 

• Nowoczesne materiały opatrunkowe w leczeniu ran    str. 229 

• Biologiczne uwarunkowania chorób cywilizacyjnych    str. 231 

• Fotoprotektory i fotouczulacze      str. 233 

• Wprowadzenie do modelowania molekularnego    str. 235 

• Terapia i prewencja zespołu metabolicznego –  
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PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

 

1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Biotechnologia farmaceutyczna 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i 
Biotechnologii Roślin (1/2 przedmiotu) 
Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków 
Chemicznej (1/2 przedmiotu) 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04001 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV  rok, VIII semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
- wykłady – prezentacja multimedialna, 30 godz., 2 
godz./tydzień, 15 tygodni 
- inne metody/formy – przekazanie studentom w for-
mie elektronicznej materiałów z wykładów, listy wy-
branych biofarmaceutyków znajdujących się na rynku 
farmaceutycznym oraz listy zagadnień do przygoto-
wania na sprawdzian zaliczeniowy 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Część 1: Jaromir  Budzianowski, prof. dr hab. n.farm.  
(koordynator przedmiotu) 
Część 2: Stanisław  Sobiak, dr hab. n. farm. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Znajomość chemii organicznej i nieorganicznej, che-
mii leków, biochemii, biologii molekularnej  
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-

 
Znajomość leków otrzymywanych metodami biotech-
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nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

nologicznymi, czyli w wyniku biosyntezy lub biotrans-
formacji, metodami fermentacyjnymi, technologii 
rekombinowanego DNA, lub technologii hybrydoma - 
w szczególności rekombinowanych białek terapeu-
tycznych i kwasów nukleinowych (biofarmaceutyków)  
oraz antybiotyków.   
Znajomość wpływu sposobu otrzymywania biofarma-
ceutyków w róŜnych systemach ekspresyjnych oraz 
róŜnych modyfikacji ich cząsteczek na właściwości 
lecznicze.   
Znajomość metod wytwarzania antybiotyków.  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Część 1(J.Budzianowski): Potencjał produkcyjny 
Ŝywych komórek i organizmów: podstawy bioche-
miczne, moŜliwości regulacji metodami technologicz-
nymi; charakterystyka organizmów stosowanych w 
biotechnologii; ogólne zasady hodowli drobnoustro-
jów, komórek zwierzęcych i roślinnych oraz prowa-
dzenia w nich procesów biosyntezy i biotransforma-
cji; biokatalizatory unieruchomione, fuzja protopla-
stów, zastosowanie w produkcji farmaceutyków; bio-
technologia molekularna w otrzymywaniu leków: 
sposoby produkcji biofarmaceutyków techniką re-
kombinowanego DNA w róŜnych systemach ekspre-
syjnych – prokariotycznych i eukariotycznych oraz 
technologii hybrydoma, sposoby poprawiania właści-
wości terapeutycznych i farmakokinetycznych bio-
farmaceutyków róŜnymi metodami modyfikacji struk-
tury chemicznej (zmiany sekwencji aminokwasów, 
PEG-ylacja, glikozylacja, fuzja z innymi białkami i 
inne); rekombinowane kwasy nukleinowe jako leki.  
 
Część 2 (St.Sobiak): Jednostkowe procesy fizyczne i 
warunki techniczne związane z produkcją antybioty-
ków; zagadnienia techniczne w produkcji antybioty-
ków, przebieg procesu biosyntezy, aseptyka w syn-
tezie antybiotyków, bioreaktory i warunki procesów 
biotechnologicznych w bioreaktorach, optymalizacja 
bioprocesów, wyodrębnianie antybiotyków; wybrane 
procedury otrzymywania antybiotyków: otrzymywanie 
antybiotyków półsyntetycznych: antybiotyki beta-
laktamowe – penicyliny, cefalosporyny i inne beta-
laktamy, teracykliny, ryfamycyny, antybiotyki polipep-
tydowe, przeciwgrzybicze i przeciwnowotworowe.  
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny 
pracy studenta, w ramach danego przedmiotu, z  
uwzględnieniem takich elementów jak forma , czas 
trwania, kalendarz (okres , częstotliwość ), a takŜe 
terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyj-
nych ( a takŜe terminy odbiegające od regulamino-
wych). Do najbardziej popularnych form pomia-
ru/oceny pracy studenta naleŜą: 
- egzaminy ustne lub pisemne 
- prace semestralne/roczne/dyplomowe 
- projekty i ćwiczenia praktyczne 
- praktyki 
- ocenianie ciągłe 
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Zaliczenie na podstawie dwóch sprawdzianów pi-
semnych odrębnie dla części 1 i 2 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. -Buchowicz J. Biotechnologia molekularna, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2006.  

2. -Chmiel A. Biotechnologia – podstawy mikro-
biologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa 
1994.  

3. -Chmiel A., Grudziński S. Biotechnologia i 
chemia antybiotyków. PWN, Warszawa 
1998.  

4. -Crommelin D.J.A., Sindelar R.D., Meibohm 
B. (eds). Pharmaceutical Biotechnology: -
Fundamentals and applications (Third 
Edition). Informa, New York 2007. 

5. -Kayser O. Podstawy Biotechnologii Farma-
ceutycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2006. 

6. -Kayser O., Müller R. (red.) Biotechnologia 
farmaceutyczna. WL PZWL, Warszawa 
2003.  

7. -Kieć-Kononowicz K. Wybrane zagadnienia z 
metod poszukiwania i otrzymywania środków 
leczniczych. Cz. 2. Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków 2000.  

8. -Luba J. Technologia antybiotyków. PZWL, 
Warszawa 1974.  

9. -Walsh G. Biopharmaceuticals. Concepts and 
Applications. John Wiley & Sons, 2007. 

 
10. -Czasopisma w bibliotece elektronicznej 

UMP 
11. (np. Biotechnologia, Trends In Biotechnology, 

Biotechnology Advances) 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Bromatologia  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

Katedra i Zakład Bromatologii 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04002 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów, semestr 
 
 

 
IV rok, VII semestr 

7.  
Liczba punktów ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
5 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Łączna liczba zajęć 75 godz., w tym: 
- Wykłady - 26 godz. (2 godz. tygodniowo przez 13 
tygodni) 
- Seminaria - 13 godz. (1 godz. tygodniowo przez 13 
tygodni) 
- Ćwiczenia laboratoryjne - 36 godz. (4 godz. tygo-
dniowo przez 9 tygodni) 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Juliusz  Przysławski, prof. dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student przed rozpoczęciem zajęć z bromatologii 
powinien: 
- posiadać umiejętności pracy w laboratorium anali-
tycznym,  
- znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy labora-
toryjnej, 
- znać klasyczne i instrumentalne metody analityczne 
z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 

 
Po zakończeniu zajęć student powinien: 
- uzyskać podstawy do oceny wartości odŜywczej 
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kompetencji) Ŝywności, potrzebne zarówno farmaceutom pracują-
cym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jak i 
w innych instytucjach zajmujących się analizą Ŝyw-
ności, a takŜe w słuŜbie zdrowia, 
- opanować wiedzę na temat: składu i wartości od-
Ŝywczej Ŝywności, zasad racjonalnego Ŝywienia, 
zapotrzebowania człowieka na składniki pokarmowe, 
synergistycznego i antagonistycznego działania 
składników pokarmowych, interakcji leku z niektórymi 
składnikami Ŝywności oraz wybranych metod analizy 
Ŝywności, 
- opanować umiejętności praktyczne związane z 
wykorzystaniem metod oceny stanu odŜywienia. 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Opis przedmiotu: 
Bromatologia jako nauka o artykułach Ŝywności oraz 
zagadnieniach bezpośrednio lub pośrednio związa-
nych z Ŝywnością i Ŝywieniem; bromatologia jako 
nauka stosowana a osiągnięcia chemii, biologii, fizjo-
logii i higieny; zagadnienia technologiczne oraz anali-
tyczne i sanitarno-epidemiologiczne jako przedmiot 
zainteresowań bromatologii; problematyka zatruć 
pokarmowych, substancji celowo dodawanych do 
Ŝywności, zanieczyszczeń (biologicznych bądź che-
micznych) oraz przedmiotów uŜytku. 
 
Program nauczania: 

Wykłady: 
1. Aspekty cywilizacyjne sposobu odŜywiania się 

człowieka 
2. Energometria 
3. Wartość energetyczna i odŜywcza Ŝywności – 

normy Ŝywienia i wyŜywienia 
4. Białka 
5. Tłuszcze 
6. Węglowodany 
7. Witaminy 
8. Składniki mineralne 
9. Interakcje lek – Ŝywność cz. I 
10. Interakcje lek – Ŝywność cz. II 
11. Diety niekonwencjonalne 
12. Suplementy diety – aspekty Ŝywieniowe i zdro-

wotne 
13. Podstawy dietetyki. 

Seminaria: 
Ustawodawstwo śywnościowe. 
Zatrucia pokarmowe pochodzenia bakteryjnego. 
Choroby zakaźne pasoŜytnicze i odzwierzęce. 

1. śywność funkcjonalna. 
2. Toksyczne składniki roślin wyŜszych, grzy-

bów i pleśni.  
3. Radioaktywne skaŜenie Ŝywności. 
4. Dodatki do Ŝywności.  
5. Metale cięŜkie, wielopierścieniowe wę-

glowodory aromatyczne. 
6. Pestycydy. 
7. ZagroŜenia wynikające z niedoboru jodu w 

Ŝywności. 
8. śywienie w nadciśnieniu tętniczym. 
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9. śywność genetycznie modyfikowana. 

Ćwiczenia: 
1. Wartość odŜywcza białek. 
2. Węglowodany jako składniki energetyczne 

Ŝywności. 
3. Jakość Ŝywieniowa tłuszczów. 
4. Wartość energetyczna Ŝywności. 
5. Znaczenie witamin w Ŝywieniu człowieka. 
6. Rola składników mineralnych w Ŝywieniu 

człowieka. 
7. Ocena wybranych wskaźników sposobu Ŝy-

wienia i stanu odŜywienia. 
8. Analiza sensoryczna. 
9. Jakość zdrowotna wody pitnej. 

15.  
Metody oceny 
 

Ćwiczenia: 
- sprawdziany pisemne bieŜące, sprawdzające wie-
dzę studenta w zakresie przygotowania teoretyczne-
go i praktycznego związanego z wykonywanym przez 
niego ćwiczeniem – poprawiane przez nauczyciela 
prowadzącego dany temat 
- kolokwium wyjściowe dla osób, które w takcie pro-
cesu dydaktycznego wykazały się średnią poniŜej 4,0 
– sprawdzane przez zespół nauczycieli, a kaŜdy na-
uczycie sprawdza te same pytania we wszystkich 
pracach 
Seminaria: 
- prezentacja multimedialna + praca pisemna na wy-
brany temat – sprawdzane przez nauczyciela prowa-
dzącego zajęcia 
Egzamin końcowy: 
- pisemny testowy, 100 pytań 
- egzamin poprawkowy – egzamin ustny problemo-
wy, oceniany przez jedną osobę. 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red). śywienie 

człowieka: podstawy nauki o Ŝywieniu. WN 
PWN, Warszawa 1998. 

2. Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.) 
Kompendium wiedzy o Ŝywności, Ŝywieniu i 
zdrowiu. PWN, Warszawa, 2004. 

3. Geritg H., Przysławski J. Bromatologia – za-
rys nauki o Ŝywności i Ŝywieniu. Wydawnic-
two Lekarskie PZWL, Warszawa 2006 

4. Gertig H., Duda G. śywność a zdrowie. Wy-
dawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004 
5. Gertig H., Gawęcki J. Słownik terminów 
Ŝywieniowych. PWN, Warszawa, 2001. 

5. Hasik J., Gawęcki J. (red.) śywienie człowie-
ka zdrowego i chorego. WN PWN, Warszawa 
2000. 

6. Młodecki H., Piekarski L. Zagadnienia zdro-
wotne Ŝywności. PZWL, Warszawa 1987. 

7. Przysławski J. (red.) Ocena wartości odŜyw-
czej Ŝywności, Ŝywienia i stanu odŜywienia – 
skrypt dla studentów. Wydawnictwa Uczel-
niane UM w Poznaniu, Poznań 2009 

8. Rutkowska U. (red.) Wybrane metody składu 
i wartości odŜywczej Ŝywności. PZWL, War-
szawa 1981. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Farmakologia z farmakodynamiką 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakologii 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFA. FAR - 04003 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 
 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VII i VIII semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
13 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wykłady: 90 godz. 
Ćwiczenia: 90 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Boguslaw  Hładoń, prof. dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
Bogusław  Hładoń, prof. dr hab. 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Wymagania wstępne (posiadana wiedza) podstawy: 

• Anatomii i fizjologii  
•  Biochemii  
• Patofizjologii 
• Mikrobiologii 
• Chemii leków 

 
13.   

Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Poznanie leków z wszystkich grup farmakologicznych 
i terapeutycznych (farmakologia narządowa i w scho-
rzeniach układowych - systemowych), stosowanych 
aktualnie w światowym lecznictwie, z ogólnymi zasa-
dami ich działania na organizm, losami leku w ustro-
ju, mechanizmem terapeutycznego działania, zasto-
sowaniem, dawkowaniem, działaniem niepoŜądanym 
i ubocznym leków,  metabolizmem i farmakokinetyką 
oraz interakcjami z innymi lekami. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Farmakologia ogólna: definicja leku, działanie niepo-
Ŝądane i uboczne; nazewnictwo - synonimy; działa-
nie terapeutyczne, funkcje składowe efektu działania 
leku; zaleŜności SAR, QSAR, sar i in.; dawki i daw-
kowanie w zaleŜności od wieku; molekularne pod-
stawy działania i przemian leku w ustroju na pozio-
mie komórkowym i submolekularnym; farmoreceptor, 
biofaza; agonista – antagonista; kanały jonowe; typy 
działań leków; czynniki modulujące działanie leku; 
losy leku w ustroju w systemie LADME-F (uwalnianie, 
absorbcja, dystrybucja, transport, metabolizm, bio-
transformacja i eliminacja) oraz czynniki  modyfikują-
ce (postać, droga podania, pKa i wiązanie  z białka-
mi); farmakokinetyka leku - wybrane zagadnienia; 
interpretacja farmakodynamiczna parametrów farma-
kokinetycznych (t0,5, Kel, AUC i in.); biodostępność, 
biorównowaŜność farmakodynamiczna; optymaliza-
cja leczenia i monitorowanie w relacji farmakokine-
tycznej i farmakodynamicznej (F-F); mechanizmy 
interakcji w relacji F-F; podstawy oceny nowego leku; 
zasady chemioterapii; wprowadzenie do leków che-
mioterapeutycznych; farmakologia szczegółowa; 
antybiotyki β-laktamowe; cefalosporyny; cefamycyny; 
karbapenemy; monobaktamy; inhibitory β-laktamaz; 
antybiotyki aminoglikozydowe; chloramfenikol; tetra-
cykliny; nowo wprowadzone leki.  
 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Kolokwiium zaliczeniowe pisemne 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Danysz A., Kleinrok Z. (red.): Podstawy far-

makologii. Volumed, Wroclaw 1996. 
2. Hładoń B.: Farmakodynamika. Przewodnik 

do ćwiczen dla studentow farmacji. Wyd. 
Uczeln. AMiKM, Poznań 1997. 

3. Hardman J.G.,  Limbird L.E.(eds.) Goodman 
& Gilman' s the Pharmacological Basis of 
Therapeutics. Tenth Ed., McGraw-Hill Corp., 
New York 2001. 

4. Janiec W., Krupińska J.: Farmakodynamika. 
podręcznik dla studentów farmacji. PZWL, 
Warszawa 1999. 

5. Katzung B.G. (ed.) Basic and Clinical Phar-
macology. Eight Ed. Appleton-Lange, 1998. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Farmakokinetyka  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki  

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04004 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VII semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
5 

8.  
Metody nauczania 
 

 
- wykłady - 10 godz. 
- ćwiczenia laboratoryjne – 20 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Maria Chrzanowska,  dr hab. prof. UM 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
matematyka, chemia fizyczna 
 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zaznajomienie studentów z podstawowymi modelami 
i parametrami farmakokinetycznymi. Nabycie umie-
jętności wykorzystania ich do ustalenia indywidual-
nego i optymalnego schematu podawania leku  oraz 
prowadzenia bezpiecznej i skutecznej terapii. 
 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Farmakokinetyka liniowa i nieliniowa, farmakokinety-
ka modelowa i niezaleŜna od modelu, podstawowe 
parametry farmakokinetyczne: stała szybkości elimi-
nacji, biologiczny okres półtrwania, klirens ogólno-
ustrojowy i klirensy narządowe, farmakokinetyka 
wlewu doŜylnego, jednorazowa dawka doŜylna i po-
zanaczyniowa, farmakokinetyka podania wielokrot-
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nego, wiązanie leku z białkami, czynniki wpływające 
na stopień wiązania leku z białkami, wpływ wiązania 
leku z białkami na parametry farmakokinetyczne 
leku.  
Terapeutyczne monitorowanie leków, kryteria wyma-
gane dla monitorowania leków, korzyści związane z 
prowadzeniem terapeutycznego monitorowania le-
ków. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Studenci są oceniani na kaŜdym ćwiczeniu z obowią-
zującego materiału oraz opracowania protokołu. 
Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

Piśmiennictwo 
1. Hermann T. W. Farmakokinetyka: teoria i 

praktyka. WL PZWL, Warszawa 2002. 
2. Skibińska Ł., Hermann T. W. Ćwiczenia z 

farmakokinetyki: skrypt dla studentów farma-
cji i analityki medycznej. Wyd. Uczeln. 
AMiKM, Poznań 2003. 

3. Orzechowska-Juzwenko K. (red.) Farmako-
logia kliniczna: znaczenie w praktyce me-
dycznej. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 
Wrocław 2006. 

4. Tozer Th. N,. Rowland M.: Introduction to 
pharmacokinetics and pharmacodynamics. 
Lippincott Williams &Wilkins 2006 

5. Shargel L., Wu-Pong S., Yu A.B.C.: Applied 
biopharmaceutics and pharmacokinetics. The 
McGraw-Hill Companies 2005 
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1.  
Nazwa przedmiotu 

 
Farmakoterapia z naukową informacją o 
lekach 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 

 
Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Bio-
farmacji 
 

3.  
Kod przedmiotu 

 
WFa. FAR – 04005 
 

4.  
Typ przedmiotu 

 
Obowiązkowy 
 

5.  
Poziom przedmiotu 

 
Grupa treści kierunkowych 
 

6.  
Rok studiów, semestr 

 
IV rok,  VIII semestr 
 

7.  
Liczba punktów ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
6 
 

8.  
Metody nauczania 

 
Wyklady: 15 godz. 
Ćwiczenia: 75 godz. 
metody nauczania – zadania problemowe 
 

9.  
Język wykładowy 

 
Polski 
 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 

 
Edmund Grześkowiak, prof. dr hab. 
Przemysław Mrozikiewicz, prof. dr hab. 
Edyta Szałek, dr n. farm. 
Danuta Szkutnik-Fiedler, dr n. farm. 
Agnieszka Bienert, dr n. farm. 
Agnieszka Kamińska , mgr farm. 
Iwona Zawidzka, mgr farm. 
Krzysztof Przybyłowski, mgr farm. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot 
 

 
Edmund Grześkowiak, prof. dr hab. 
 

12.  
Wymagania wstępne 

 
Wiedza z zakresu farmakologii, farmakoki-
netyki. 
 

13.  
Cele przedmiotu (wskazane jest okre-
ślenie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

Poznanie nowych metod leczenia wybra-
nych schorzeń, z uwzględnieniem chorób 
współistniejących u danego pacjenta oraz 
praktyczne zastosowanie w farmakoterapii 
leków o wąskim zakresie terapeutycznym i 
o kinetyce nieliniowej; ujmowanie zagad-
nień farmakoterapii z uwzględnieniem far-
makokinetyki i interakcji leków. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 

 
Elementy farmakoterapii wybranych scho-
rzeń, ze szczególnym uwzględnieniem 
chorób cywilizacyjnych oraz chorób wyma-
gających przewlekłego leczenia, w których 
przebiegu stosuje się leczenie lekami o 
kinetyce nieliniowej oraz lekami wymagają-
cymi monitorowania; aspekty farmakologii, 
farmakodynamiki i farmakokinetyki leków, 
monoterapia i polipragmazja, wpływ chorób 
współistniejących i interakcji leków. 
 

15.  
Metody oceny 

 
zaliczenie (test jednokrotnego wyboru) 
egzamin 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 

 
1. Briggs G.G., Frejman R.K., Yaffe 

S.J. Drugs In Pregnancy and Lacta-
tion. Williams and Wilkins, Balti-
more 2008. 

2. Koda-Kimble M.A., Young L.Y. The 
clinical use of drugs. Applied The-
rapeutics, Inc. Vancouver, Wash-
ington 1992. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Historia farmacji  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04006 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok,  VII semestr  

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminaria (15 godzin, kaŜdorazowo po 3 godziny 
dydaktyczne). Referaty i prezentacje PowerPoint 
przygotowane przez studentów, dyskusje, fakulta-
tywna wycieczka do Muzeum Farmacji poza semina-
riami (udział nie jest obowiązkowy). 
W czasie trwania zajęć studenci mogą korzystać z 
konsultacji internetowych z nauczycielem oraz osobi-
stych, podczas cotygodniowych dyŜurów. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Anita Magowska, dr hab., Katarzyna Surdyk dr 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
Anita Magowska, dr hab. 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Ogólna wiedza historyczna, a takŜe wiedza fachowa 
na poziomie IV roku studiów farmaceutycznych 
 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Po ukończeniu zajęć student powinien: 

1. Rozumieć ewolucję farmacji zawodowej, od 
zawodu zorientowanego na lek do zawodu 
zorientowanego na pacjenta, 

2. Znać najwaŜniejsze czynniki dokonanego w 
XVIII i XIX w. przekształcenia wiedzy o le-
kach w nauki farmaceutyczne. 

3. Rozumieć potrzebę zachowania tradycji far-
maceutycznej, 



190 

 

4. Rozumieć interakcję między farmacją a spo-
łeczeństwem i państwem, 

5. Znać niektórych wybitnych przedstawicieli 
farmacji zawodowej i naukowej. 

6. Rozumieć globalny charakter rozwoju farma-
cji. 

 
14.  

Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Kształtowanie się wiedzy o leku i sposobach jego 
wytwarzania i analizowania w poszczególnych okre-
sach historycznych (staroŜytność, średniowiecze, 
renesans, oświecenie, modernizm, postmodernizm).  
Rozwój kształcenia aptekarzy/farmaceutów w Polsce. 
Wpływ przemysłu farmaceutycznego na apteki w XX 
w. Historia nadzoru państwa nad aptekami. Osoby 
zasłuŜone dla farmacji naukowej i zawodowej.   
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Praca studentów jest oceniana (jednorazowo) na 
podstawie przygotowanych przez nich referatów i 
prezentacji oraz (na kaŜdym seminarium) ich udziału 
w dyskusjach. Zajęcia kończą się krótkim testem 
zaliczeniowym (3 pytania otwarte). 
  

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. W. Brock: Historia chemii. Warszawa 
2. PWN 1998; T. Brzeziński (red.) Historia me-

dycyny. Warszawa PZWL 2000; R. Rembie-
liński, B. Kuźnicka B.: Historia farmacji. War-
szawa PZWL 1987; W. Roeske: Polskie ap-
teki. Wrocław Ossolineum 1994; Thorwald J., 
Dawna medycyna, jej tajemnice i potęga. 
Wrocław 1994. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 

 
Leki pochodzenia naturalnego  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych 
i Kosmetycznych 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04007 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VIII semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Zajęcia trwają 30 godz. (po 2 godz. w tygodniu), od-
bywają się metodą seminaryjną, studenci przygoto-
wują materiał na zajęcia w oparciu o zalecaną litera-
turę. KaŜdy temat omawiany jest w formie dyskusji ze 
studentami. Podsumowanie dyskusji odbywa się w 
oparciu o przygotowaną przez prowadzącego lub 
wyznaczonego studenta prezentację. Temat: apite-
rapia jest realizowany między innymi z demonstracją 
6 gatunków polskich miodów, studenci mają moŜli-
wość oceny ich smaku i zapachu. Podsumowanie 
całego przedmiotu natomiast, odbywa się na dwugo-
dzinnych zajęciach w ogrodzie Katedry, gdzie stu-
denci mają moŜliwość obejrzenia kolekcji roślin lecz-
niczych na poletkach dydaktycznych i wykazać się 
zdobytą wiedzą na temat leku roślinnego.  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Gerard Nowak, dr hab.  prof.UM 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Znajomość nazw łacińskich i polskich roślin i części 
roślin, stanowiących lek. Nazwy związków natural-
nych obecnych w roślinach, moŜliwości działań nie-
poŜądanych i przeciwwskazań w zaleŜności od sto-
sowania leku w danej jednostce farmakologicznej. 
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Student powinien umieć przyporządkować surowce 
roślinne do właściwej jednostki farmakologicznej, 
znać dawkowanie leku, ewentualne działania niepo-
Ŝądane i przeciwwskazania. Wiedzieć, które leki ma-
ją dobrze udokumentowane działanie lecznicze, a 
których obecność na rynku farmaceutycznym warun-
kuje tylko tzw. tradycja stosowania. Umieć ocenić 
skład roślinnych leków złoŜonych nie na podstawie 
ulotki od producenta, ale w oparciu o rzetelną wiedzę 
naukową.. Znać podstawowe moŜliwości wpływania 
na zdrowie produktów pszczelich. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Leki roślinne są podzielone są w układzie farmakolo-
gicznym. Omawiane jest ich działanie, zastosowanie, 
związki odpowiedzialne za efekt leczniczy i bezpie-
czeństwo stosowania z dawkowaniem standardowym 
włącznie dla: chorób w zakresie: OUN, wywołanych 
wyczerpaniem psychofizycznym i stresem, przewodu 
pokarmowego, układu krąŜenia i serca, dermatolo-
gicznych, przemiany materii, układu odpornościowe-
go, układu moczowego, układu oddechowego, zwy-
rodnień stawów. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Studenci są oceniani na bieŜąco na kaŜdych zaję-
ciach - zgłaszający się do dyskusji i wywołani do niej. 
Odpowiedzi są punktowane, uzyskanie odpowiedniej 
ilości stwarza moŜliwość zwolnienia z końcowego 
testu zaliczeniowego z oceną. W połowie zajęć prze-
prowadzony jest test z przerobionego materiału. Je-
Ŝeli zachodzi konieczność (przy słabym przygotowa-
niu studentów) zapowiedziany jest test sprawdzający 
przygotowanie studentów do zajęć. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Leki pochodzenia naturalnego - podręcznik     
      pod red. G. Nowaka. Wydawnictwo UMP. 
2011. 
2. Weiss R.F., Fintelmann V. Herbal Medicine.  

2nd ed.  Stuttgart, New York. Thieme. 2000. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 

 
Synteza i technologia środków leczniczych 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej 
przedmiot 

 
Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczni-
czych 
 

3.  
Kod przedmiot 
 

 
WFa. FAR - 04008 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 
 

5.  
Poziom przedmiotu 

 
Grupa treści kierunkowych 
 

6.  
Rok studiów, semestr 

 
IV rok, VII semestr 
 

7.  
Liczba punktów ECTS przypi-
sana przedmiotowi 
 

 
6 
 

8.  
Metody nauczania 

 
Przedmiot jest realizowany w formie wykładów oraz ćwi-
czeń laboratoryjnych. 
Wykłady w wymiarze 15 godzin lekcyjnych prowadzone są 
raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Cykl wykładów 
jest realizowany w ciągu ośmiu tygodni.  
Ćwiczenia laboratoryjne w wymiarze 75 godzin lekcyjnych 
realizowane są w okresie trzech tygodni dla jednej grupy 
studentów. W kaŜdym tygodniu studenci wykonują ćwicze-
nia przez trzy kolejne dni (wtorek, środa, czwartek) – po 8 
godzin lekcyjnych (6 godzin zegarowych) dziennie. W 
ostatnim tygodniu dodatkowo (piątek) są realizowane trzy 
godziny lekcyjne. 
 

9.  
Język wykładowy 

 
Polski 
 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 

 
Stanisław Sobiak, dr hab. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) 
egzaminującej bądź udzielają-
cej zaliczenia w przypadku, 
gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot 
 

 
Egzamin i zaliczenie końcowe: Stanisław Sobiak, dr hab. 
Zaliczanie ćwiczeń: Zbigniew Dutkiewicz dr,  
Tomasz Gośliński dr , Renata Mikstacka dr, Jakub RóŜań-
ski dr, Ewa Tykarska dr, Marcin Wierzchowski, dr Tomasz 
Stefański mgr, Wojciech Szczołko mgr 
 

12.  
Wymagania wstępne 

 
Studenci są zobowiązani posiadać podstawowy zasób wie-
dzy z chemii organicznej, szczególnie preparatyki orga-
nicznej. Cykl ćwiczeń laboratoryjnych polega na przepro-
wadzeniu syntez wybranych leków. Poza wiedzą che-
miczną student powinien przed ćwiczeniami zapoznać się z 
zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium. 
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13.  
 
Cele przedmiotu (wskazane 
jest określenie celów jako 
efektów kształcenia) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnie-
niami produkcji przemysłowej środków leczniczych a takŜe 
wskazanie na moŜliwości prowadzenia syntez preparatów 
farmaceutycznych metodami biotechnologicznymi. Wykłady 
poświęcone są tematyce: projektowanie nowych środków 
leczniczych z wykorzystaniem współczesnych technik włą-
czając w to zagadnienia wspomagania komputerowego 
projektowania leków. 
 

14.  
Treści merytoryczne 

 
1. Zapoznanie studentów z technikami poszukiwania i pro-

jektowanie nowych leków  
a. Definicja pojęcia „związków wiodących”, ich poszu-

kiwania i rola w projektowaniu leków. 
b. Modyfikacje związków wiodących – droga do osią-

gnięcia aktywnego związku kandydata na lek. 
c. Odkrywanie nowych leków bez posiłkowania się 

związkiem wiodącym. 
2. Rola oddziaływania między receptorami i enzymami z 

potencjalnymi lekami w projektowaniu leków 
3. Korekta transportu i biodostępności przez zmianę wła-

ściwości fizykochemicznych (proleki). 
4. Zapoznanie studentów z wybranymi syntezami wybra-

nych leków potwierdzających i obrazujących nowocze-
sne projektowanie leków. 

5. Skalowanie procesów chemicznych. 
6. Synteza kombinatoryczna jako metoda znacznie przy-

spieszająca tworzenie duŜych bibliotek związków. 
7. Wprowadzenie nowych technik syntezy związków orga-

nicznych za pomocą procedur biotechnologicznych. 
 

15.  
Metody oceny 

Studenci oceniani są na dwa sposoby.  
1. W czasie trwania ćwiczeń studenci są zobowiązani do 

zdania kolokwium wstępnego przed kaŜdą realizacją 
syntezy środka leczniczego. Kolokwium to ma dowieść, 
Ŝe student jest gotowy do realizacji zadania. Po zakoń-
czeniu syntezy student zalicza preparat zdając kolo-
kwium zaliczeniowe. Tematyka zaliczenia dotyczy jed-
nostkowych procesów chemicznych mających zastoso-
wanie w przeprowadzonym eksperymencie. Po zakoń-
czeniu ćwiczeń studenci zdają kolokwium wyjściowe nie 
później niŜ jeden miesiąc po zakończeniu ćwiczeń oraz 
przygotowują schemat technologiczny dla syntezy wy-
branego środka leczniczego. 

2. Egzamin końcowy jest przeprowadzany w formie testu. 
Studenci w ciągu 90 minut odpowiadają na 60 pytań. 
Ocenę pozytywną otrzymują studenci, którzy uzyskują 
powyŜej 36 punktów. Na ostateczną ocenę ma wpływ 
ocena z kolokwium wyjściowego. Jeśli róŜnica między 
ocenami z kolokwium wyjściowego jest wyŜsza o 1,5 od 
oceny z egzaminu, to ostateczna ocena przybiera war-
tość o 0,5 wyŜszą od oceny z egzaminu. Jeśli ocena z 
kolokwium wyjściowego jest niŜsza o 1,5 od oceny uzy-
skanej na egzaminie to ocena ostateczna zmniejszona 
jest o 0,5. 

16.  
Spis zalecanych lektur 

 
1. Richard B. Silverman, Chemia organiczna w pro-

jektowaniu leków, WNT, 2004 
2. Graham L. Patrick, Chemia medyczna podstawowe 

zagadnienia, WNT, 2003 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Technologia postaci leku   

2.  
Nazwa jednostki pro-
wadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku 

3.   
Kod przedmiotu * 
 

 
WFa. FAR - 04009 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu * 
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
IV rok, VII i VIII semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS 
przypisana przedmio-
towi* 
 

 
9 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Informacje szczegółowe 
-  wykłady -  2 godz./tydzień x 15 tygodni   =  30 godz. 
-  seminaria - 2 godz./tydzień x 4 tygodnie =    8 godz. 
-  ćwiczenia laboratoryjne- grupy C (6 osób) 
                - 4 godz./tydzień x 6 tygodni      =   24 godz. 
-  ćwiczenia laboratoryjne- grupy A (12 osób) 
               - 4 godz./tydzień x 11 tygodni      =  44 godz. 
- ćwiczenia w aptekach szpitalnych – grupy D (5 osób) 
               - 4 godz./tydzień x 2 tygodnie        =  8 godz. 
- ćwiczenia w terenie (wizyta - firma farmaceutyczna) 
                - 4 godz./tydzień x 1 tydzień          = 4 godz. 
- ćwiczenia zaliczeniowe 
                 - 1 godz./tydzień x 2 tygodnie        = 2 godz. 
 
- konsultacje  -  moŜliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych 
z kaŜdym nauczycielem prowadzącym zajęcia 2 godz./ tydzień w 
godzinach dyŜurów umieszczonych na stronie internetowej  Katedry 
www.farmstos@ump.edu.pl  
 
- praktyka wakacyjna  - 1 miesięczna         = 160 godz.        
w aptece szpitalnej lub w przemyśle farmaceutycznym lub w  labora-
toriach kontroli leków lub w stacjach sanitarno-epidemiologicznych  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

 
10. 

 
Imię i nazwisko wykła-
dowcy 

 
Janina Lulek, prof. dr hab. n. farm 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby 
(osób) egzaminującej 
bądź udzielającej zali-

 
 
Zaliczenie ćwiczeń:  
- odpowiedzialna: Magdalena Ratajczak , dr farm.  
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czenia w przypadku, 
gdy nie jest nim osoba 
prowadząca dany 
przedmiot  

 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Podstawowe wiadomości na temat postaci leku i procesów jednost-
kowych. Podstawowe wiadomości z zakresu chemii ogólnej, fizycznej 
i analitycznej wykorzystywane w procesie technologii postaci leku  
(substancje krystaliczne, amorficzne, polimorfizm, rozpuszczalność, 
szybkość rozpuszczania, roztwory rzeczywiste, koloidy,  zawiesiny, 
współczynnik podziału, dysocjacja, pH, lepkość cieczy, układy 
newtonowskie i nienewtonowskie, tiksotropia itd.) 
 

13.   
Cele przedmiotu 
(wskazane jest okre-
ślenie celów jako efek-
tów kształcenia i kom-
petencji) 

Opanowanie teoretyczne i częściowo praktyczne zagadnień związa-
nych z preformulacją, technologią sporządzania stałych, doustnych 
form leku, transdermalnych postaci leku,  leku ziołowego, nowych 
rozwiązań technologicznych w zakresie formulacji leku (nano- i mi-
krocząstki), aerozoli leczniczych;  postaci leku o modyfikowanym 
uwalnianiu oraz postaci leków  pozajelitowych, w tym mieszanin Ŝy-
wieniowych i cytostatyków. Zapoznanie z podstawami przemysłowej 
technologii wytwarzania postaci leków i metod ich oceny jakościowej 
oraz z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania. Opanowanie podstaw 
homeopatii  

14.  
Treści merytoryczne 
przedmiotu 
 

Zapoznanie się z podstawami metod analizy termicznej i ich zasto-
sowaniem do badania  właściwości fizykochemicznych substancji 
aktywnej lub pomocniczej. Identyfikacja faz i wyznaczanie charakte-
rystyk przejść fazowych z wykorzystaniem metody kalorymetrii ska-
ningowej. 
Technologia stałych postaci leków. Substancje pomocnicze w tech-
nologii przemysłowej. Metody sporządzania  granulatów, peletek, 
tabletek i kapsułek twardych oraz miękkich. Praktyczne wykonanie 
stałych postaci leku (granulaty – metoda „mokra” i „sucha”, tabletki – 
tabletkowanie bezpośrednie i po procesie granulacji, kapsułki miękkie 
– metoda zanurzeniowa); powlekanie tabletek w bębnie draŜerskim 
(draŜowanie, powlekanie polimerowe).  
Ocena jakości granulatów i  tabletek (twardość, jednolitość masy, 
czasu rozpadu oraz wytrzymałość na ścieranie). Technologia leków 
pozajelitowych oraz zasady Ŝywienia pozajelitowego i  przygotowania 
leków cytostatycznych. Sporządzanie wybranych płynów elektrolito-
wych i roztworów glukozy oraz ich charakterystyka (osmotyczność, 
pH); badanie trwałości roztworów glukozy; analiza interakcji płynów 
do wlewów i leków do wstrzykiwań; analiza składu przykładowych 
leków do wstrzyknięć, obliczenia z zakresu doprowadzania do izoto-
nii, do odpowiedniego pH oraz terapii wodno-elektrolitowej; zapozna-
nie się z procedurą przygotowywania przykładowych mieszanin Ŝy-
wieniowych (mieszalnik, metoda grawitacyjna) i leków cytostatycz-
nych w aptece szpitalnej zgodnie z obowiązującymi standardami 
Dobrej Praktyki Wytwarzania i wymaganiami Prawa Farmaceutycz-
nego. Dobra Praktyka Wytwarzania - podstawowe definicje, struktury 
systemu jakości, rola oraz róŜnice pomiędzy działem Zapewnienia 
Jakości (QA), a działem Kontroli Jakości (QC). 
  Charakterystyka hydroŜeli i liposomów. Definicja farmakopealna. 
Rodzaje, podział oraz charakterystyka substancji Ŝelujących. Zasady 
wytwarzania podłoŜy z udziałem róŜnych substancji Ŝelujących. Prak-
tyczne wykonanie wybranych form leku (liposomy, kremy hydrofilowe, 
hydroŜele). Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych sub-
stancji aktywnych, pomocniczych i postaci leku (lepkość, właściwości 
reologiczne). Wykorzystanie wyników pomiarów reologicznych do 
ustalenia typu hydroŜelu. Ocena mikroskopowa liposomów. Wizyta w 
renomowanej firmie farmaceutycznej 
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15.  
Metody oceny 
 

Ćwiczenia i seminaria  
– ciągła ocena wiadomości –  ustna lub pisemna,  
- przygotowanie prezentacji  
Zaliczenie ćwiczeń i seminariów – 2 sprawdziany semestralne   (ko-
niec semestru VII i VIII) – testy (30 pytań) 
Praktyki - u wyznaczonego opiekuna praktyki -  forma: zaliczenie 
ustne oraz obowiązkowe wypełnienie  ankiety dotyczącej praktyki,  
wymagane: wypełniony dziennik praktyk z opinią  opiekuna praktyki  
oraz zeszyt praktyk z notatkami bieŜącymi ). 
Egzamin z przedmiotu technologia postaci leku – koniec semestru IX 
(rok V) – po zakończeniu  wszystkich wykładów , ćwiczeń, semina-
riów i praktyk wakacyjnych realizowanych w ramach technologii po-
staci leku I-III na  III, IV i V roku (semestry V – IX) 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

Piśmiennictwo podstawowe 
1. S. Janicki, A. Fiebig, M. Sznitowska (red.), Farmacja stosowana. 
Podręcznik dla studentów farmacji.  Wydanie IV, PZWL, Warszawa 
2002;  
2. Farmakopea Polska VII i  VIII 
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006 r. w 
sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 06.194.1436) 
Piśmiennictwo zalecane 
1. Kubiak Z.: Ćwiczenia z technologii leków pozajelitowych, Wydaw-
nictwo UJ 1998 
2. Firma Braun Podstawy terapii doŜylnej i Ŝywienia pozajelitowego” - 
α-Medica Press 1995 
3. Praca zbiorowa L. Sobotka (red)  Podstawy Ŝywienia klinicznego -
– PZWL, Warszawa 2008  
2. Thermal analysis of pharmaceuticals”. Pod red.: Reading M, Dun-
can QMC. CRC Press 2006 
3. Farmakopea Europejska (Ph. Eur. 6) -  2008 
4. Farmakopea Amerykańska (USP 32)  - 2009 
5. G. Schramm, Reologia. Podstawy i zastosowanie, OWN PAN, 
Poznań 1998 
6. L. Stryer, Biochemia, PWN, Warszawa 2002 i nowsze wydania 
7. L. Kłyszejko-Stefanowicz, Cytobiochemia, PWN, Warszawa 2002 i 
nowsze wydania 
8. Standardy Jakościowe w Farmacji Onkologicznej” 2008; GMP 
/Dz.U.2006 nr 134/ 
9. Demarque D., i in.: Homeopatyczna materia medica, CEDH, Fran-
cja 2005/ PZWL Warszawa 2006. 
10. Boulet J., i in.: Leczenie homeopatyczne – schematy i rekomen-
dacje, CEDH, Francja 2007/ PZWL Warszawa 2009. 
11. Boiron M.: Homeopatia – porady na co dzień, Editions Boiron, 
wyd. III, Francja 2010 / PZWL Warszawa 2010 
12. Szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania 
www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zalcznik_1_aneks_2008
2009.pdf 
12. Wybrane artykuły ze specjalistycznych czasopism wskazane 
przez prowadzących zajęcia (Farmacja Polska, Polimery w medycy-
nie, Przemysł Farmaceutyczny, Laboratorium; Gazeta Farmaceu-
tyczna , Nature Reviews/Drug Discovery, Current Opinion in Biotech-
nology,  i in.) 
 

 

 

 

 



198 

 

1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Toksykologia  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Toksykologii 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04010 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VII i VIII semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
7 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod 
nauczania, w tym liczba godzin tygodniowo oraz 
całkowita liczba tygodni obejmujących: 
- wykłady (semestr 7), 30 godz; 2 godz tygodniowo; 
15 tygodni 
- praca w laboratorium (semestr 8) – ćwiczenia 60 
godz; 8 godz tygodniowo; 9 tygodni  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Jadwiga Jodynis-Liebert, prof. dr hab 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
 
j.w. 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Podstawy wiedzy o strukturze i właściwościach 
związków organicznych i nieorganicznych, znajo-
mość obliczeń chemicznych, umiejętność wykony-
wania analiz metodami instrumentalnymi, znajomość 
podstawowych praw fizykochemicznych, znajomość 
funkcji i właściwości najwaŜniejszych makrocząste-
czek i przemian chemicznych zachodzących w Ŝy-
wym organizmie, znajomość podstaw genetyki ogól-
nej, wiadomości na temat podstawowych funkcji i 
regulacji procesów fizjologicznych oraz patomecha-
nizmu zaburzeń tych funkcji. 
Przedmioty, , które naleŜy zaliczyć wcześniej: 
chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia 
analityczna, chemia fizyczna, biologia, biochemia, 
fizjologia, patofizjologia 
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zrozumienie podstawowych pojęć i zjawisk determi-
nujących działanie toksyczne związków chemicz-
nych, poznanie mechanizmów toksyczności i losów 
trucizn w ustroju; zdobycie umiejętności integrowania 
wiedzy z zakresu toksykologii i innych dziedzin (bio-
chemia, biologia molekularna, fizjologia, patologia); 
zdobycie wiedzy o metodach rozpoznawania i oceny 
ilościowej szkodliwości wynikających z zawodowego 
oraz środowiskowego naraŜenia człowieka na związ-
ki chemiczne; poznanie właściwości toksycznych 
wybranych grup związków chemicznych , w tym le-
ków; znajomość metod zapobiegania zatruciom i ich 
leczenia. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Definicje i zakres toksykologii; losy ksenobiotyków w 
ustroju; mechanizmy działania toksycznego; metody 
oceny naraŜenia na związki toksyczne; toksyczność 
wybranych grup związków chemicznych: niemetale i 
ich związki, metale, rozpuszczalniki, leki i narkotyki; 
podstawowe metody izolacji trucizn i ich metabolitów 
z materiału biologicznego ; identyfikacja  i oznacza-
nie metali, leków i alkoholi w materiale biologicznym; 
oznaczanie biomarkerów ekspozycji i efektu: methe-
moglobiny, karboksyhemoglobiny i aktywności enzy-
mów 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Zajęcia praktyczne – ćwiczenia 
KaŜdy student wykonuje indywidualnie11 zadań. 
Zaliczenie zadania wymaga przedstawienia wyników 
analizy oraz ustnego zaliczenia partii materiału prze-
widzianej do kaŜdego zadania i jest warunkiem do-
puszczenia do następnego zadania 
 Częstotliwość zaliczeń : raz albo dwa razy w tygo-
dniu w ciągu 9 tygodni trwania ćwiczeń. 
 Na zakończenia ćwiczeń student zdaje egzamin 
praktyczny polegający na samodzielnym wykonaniu 
analizy. 
Zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu praktycznego 
jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowe-
go z przedmiotu. Studenci proponują dogodne termi-
ny egzaminu i zapisują się na nie natychmiast po 
zakończeniu zajęć praktycznych. Forma egzaminu: 
pisemny. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. 1.Ćwiczenia z toksykologii: skrypt dla studen-

tów IV roku Wydziału Farmaceutycznego i 
Oddziału Analityki Medycznej. Wyd. Uczeln. 
AMiKM, Poznań 1995 

2. Seńczuk W. (red) Toksykologia Współczesna 
WL PZWL 2005 
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PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE 
 

1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Komunikacja w aptece  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Spo-
łecznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04020 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
IV  rok, VII i VIII semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
- seminaria i warsztaty grupowe  15 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Krzysztof Kus, dr n. farm, Jana Krzysztoszek, dr n. 
med. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
Krzysztof Kus, dr n. farm  

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien znać podstawy z zakresu komuni-
kacji interpersonalnej, farmakoterapii  
i leków pochodzenia roślinnego  
Przedmioty obowiązkowe: Farmakognozja, Farmako-
logia, Socjologia 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
W ramach zajęć studenci zapoznają się ze wskaza-
niami dotyczącymi  właściwego odbioru, komuniko-
wania się z pacjentami w aptece otwartej, oraz dys-
kutowania o ich problemach zdrowotnych i finanso-
wych. 
Zapoznamy studentów z właściwą komunikacją i 
współpracą całego środowiska medycznego, w tym 
rozmowy z lekarzami, pielęgniarkami i innymi farma-
ceutami. WaŜnym problemem są takŜe prawidłowe 
relacje pomiędzy kierownikiem apteki, pracownikami 
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fachowymi i pracownikami pomocniczymi, dotyczące 
wymiany informacji fachowych, charakteru pracy i 
płacy oraz otoczenia apteki. 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
ZałoŜeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów 
farmacji z tematyką: 
• Komunikacja (rodzaje) w kontaktach z pacjentami 

- komunikacja werbalna (płynność wymowy, za-
wartość treści) i komunikacja niewerbalna (mowa 
ciała, gesty, mimika); sztuka słuchania; 

• problemów w porozumiewaniu się z pacjentami 
typu: trudny pacjent, brak leku w aptece, cena le-
ku; 

• informacji dotyczącej sposobu udzielania facho-
wej porady pacjentowi w aptece; 

• komunikowania się z innymi farmaceutami np.: 
konkurencją oraz z lekarzami i pielęgniarkami; 

• komunikowania się z kierownikiem apteki oraz 
zasady właściwego współŜycia pracowników w 
zespole apteki. 

 
15.  

Metody oceny 
 

 
Podczas trwania seminariów studenci odbywają oce-
niane ćwiczenia praktyczne z zakresu komunikacji w 
aptece i odpowiadają na postawione przez prowa-
dzącego pytania dotyczące poruszanej problematyki 
zajęć.  
Obecność na fakultecie jest obowiązkowa.  
Na ostatnim spotkaniu studenci piszą zaliczenie z 
formie pisemnej.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Lennecke K.: Komunikacja w zespole. MedPharm 

Polska, Wrocław 2007. 
2. Lennecke K.: Rozmowa z pacjentem w aptece. 

MedPharm Polska, Wrocław 2006. 
3. Red. Mruk H.: Komunikowanie się w biznesie. 

Wyd. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002. 
4. Pharmindex kompendium leków. CMP Medica 

Poand 2009 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Farmakogenetyka z farmakologią molekularną 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakologii 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04021 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VIII semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminarium: 30 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Koordynator – Bogusław Hładoń, prof. dr hab 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Brak 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zapoznanie z podstawami farmakologii molekularnej, 
farmakogenetyką i terapią genową 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Podstawy farmakologii molekularnej; podstawy far-
makogenetyki. Genetyczne uwarunkowania oddzia-
ływania leku na organizm, zmiany genetyczne, cho-
roby i zaburzenia, zmiany farmakogenetyczne. Dzie-
dziczny brak reakcji na lek w chorobach zdetermino-
wanych genetycznie. Enzymopatie genetyczne – 
fenotyp metaboliczny – polimorfizm biotransformacji 
leków- aspekty kliniczne. Znaczenie genetyczne 
zróŜnicowanych klas enzymów CYP zespołu cyto-
chromu P450 w indukcji interakcji lekowych. Nagroź-
niejsze interakcje leków z udziałem lizoform. Interak-
cje leków o metabolizmie warunkowanym genetycz-
nie. Polimorfizm genetyczny w indukcji chorób. Para-
dygmaty genetyczne. Reperacje genowe technikami 
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terapii genowej i farmakologii molekularnej. Systemy 
transferu genów. Wektory. 
 

 
15. 

 
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie pisemne. 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Brody T. M., Lamer J., Minneman K.P., Hu-

man Pharmacology: Molecular to Clinical, 
Third Ed., Mosby-Year Book Inc. St. Louis 
1998 

2. Weber W.W., Pharmacogenetics Oxford Uni-
versity Press, 1997. 

3. Price E.D., Genetic &Molecular Pharmaco-
genetics. Cambridge University Press 1994. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Wellnes – budowanie równowagi psychofizycznej  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04022 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VII i VIII semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 

I sfera – poznawcza 

- o zdrowotnych wartościach ruchu; ruch to zdrowie; 
ruch to Ŝycie 
- o wpływie ruchu na budowę ciała i funkcje fizjolo-
giczne 
- o psychofizycznych wartościach aktywności rucho-
wej 
- jak się usprawniać, jak relaksować, jak aktywnie 
spędzać czas wolny. 
 
II sfera - kształcąca 
- rozwijać sprawność fizyczną 
- stosować ćwiczenia zapewniające prawidłową po-
stawę i zgrabną sylwetkę, 
- stosować w praktyce czynności utylitarne, 
- organizować sobie i innym zajęcia rekreacyjno – 
sportowe, 
- dokonywać samokontroli i samooceny rozwoju fi-
zycznego, sprawności i 
umiejętności ruchowych. 
 
III sfera – afektywna 
- świadomie dbać o sprawność i zdrowie, 
- systematycznie dbać o zachowanie prawidłowej 
postawy i zgrabnej sylwetki 
- doskonalić się w wybranych dziedzinach rekreacyj-
no – sportowych 
- współdziałać z innymi i propagować zdrowy styl 
Ŝycia w środowisku rodzinnym,  
  studenckim, zawodowym itp. 
- realizować potrzeby osiągnięć, uznania, kontaktów 
międzyludzkich w działalności  
  rekreacyjno-sportowej. 
 
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu przez 8 tygo-
dni (15 godz.) 
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9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Stu-
dium WFiS 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Rozwijanie autoedukacyjnej aktywności studentów. 
Kształtowanie osobowości zdolnej do przyjęcia na 
siebie świadomej odpowiedzialności za własną 
sprawność i zdrowie. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
- ćwiczenia rozbudzające sprawność, 

zdrowie i poczucie szczęścia 
- ćwiczenia pozwalające na umiejętne re-

dukowanie stresu negatywnego z wyko-
rzystaniem moŜliwości płynących ze 
stresu pozytywnego; 

- ćwiczenia odczuwania harmonii ciała, 
umysłu i ducha, umiejętność optymi-
stycznego reagowania na bodźce ze-
wnętrzne; 

- ćwiczenia o zróŜnicowanym tempie ru-
chu, róŜna intensywnością; 

- ćwiczenia koncentracji, samoobserwacji 
i jakości wykonywanych elementów; 

- ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. 
-  

15.  
Metody oceny 
 

 
 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Zatonia M., Jethona Z. Aktywność ruchowa w 

świetle badań fizjologicznych i promocji 
zdrowia. Wrocław 1998 

2. Cendurski Z. Przewodzić innym. Warszawa 
1997 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Chemia substancji zapachowych. 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

Katedra i Zakład Chemii Organicznej.  

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR- 04023 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VIII semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminaria i warsztaty grupowe w wymiarze: 
7 tygodni po 2 godzi. i 1 tydzień 1 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Lucjusz Zaprutko prof. dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
Lucjusz Zaprutko prof. dr hab. 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Zaliczone przedmioty: chemia organiczna i chemia 
leków. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Poznanie budowy zidentyfikowanych fragmentów 
olfaktorowych cząsteczek związków chemicznych 
oraz poznanie reguł opisujących niektóre zaleŜności 
pomiędzy budową substancji zapachowej a odbiera-
nym odczuciem zapachu.  
 
Zapoznanie z budową anatomiczną narządu węchu 
oraz poznanie procesów fizjologicznych, zachodzą-
cych na poziomie molekularnym, pozwalającym na 
odbieranie bodźców zapachowych. DąŜenie do na-
bycia umiejętności precyzyjniejszego rozróŜniania 
zapachów, identyfikowania ich i opisywania oraz 
określania ich natęŜenia. Poznanie podstaw wiedzy z 
zakresu perfumiarstwa. DostrzeŜenie pokrewieństwa 
funkcjonalnego pomiędzy substancjami zapachowy-
mi i feromonami. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Zajęcia prowadzone są w formie seminariów z ele-
mentami ćwiczeń laboratoryjnych. Po zapoznaniu się 
z budową i funkcjonowaniem organów czucia che-
micznego (węchu i smaku) oraz szczegółowym prze-
analizowaniu sposobu powstawania bodźca zapa-
chowego dokonywany jest przegląd znanych sub-
stancji zapachowych. Prześledzenie róŜnic w budo-
wie poszczególnych związków prowadzi do wnio-
sków wiąŜących elementy struktury tych substancji z 
ich cechami osmicznymi. Analiza organoleptyczna 
zestawu prostych związków chemicznych pozwala na 
praktyczne potwierdzenie tych wniosków oraz zapo-
znanie się ze sposobami ilościowego określenia na-
tęŜenia zapachu. Ocena gotowych kompozycji zapa-
chowych i mieszanin aromatyzujących oraz próba 
sporządzenia mapy zapachów pozwala zapoznać się 
z najwaŜniejszymi pojęciami stosowanymi w perfu-
miarstwie oraz przeanalizować moŜliwości zastoso-
wań substancji zapachowych  w praktyce farmaceu-
tycznej. W formie dyskusyjnej omawiany jest związek 
pomiędzy mechanizmem działania substancji zapa-
chowych a sposobem odbioru sygnałów oraz działa-
niem substancji o charakterze feromonów. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Ocenianie ciągłe w czasie zajęć seminaryjnych. Zali-
czenie na podstawie pisemnej pracy kontrolnej. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej.   
    Volumed, Wrocław  1999. 
2. D. H. Pybus, Ch. S.,Sell The Chemistry of   
    Fragrances. Royal Society of Chemistry,  
    Cambridge 1999. 
3. G. Ohloff, Scent and Fragrances The  
  
    Fascination of Odors and their Chemical  
    Perspectives. Springer – Verlag, Berlin 1994. 
4. K. Bauer, D. Garbe, H. Surburg Common  
    Fragrance and Flavor Materials. Wiley –  
    VCH, Weinheim 2001. 
5. BieŜące numery czasopisma Flavours &  
    Fragrances 
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1. 

Nazwa przedmiotu 

 
Zasady Ŝywienia w zróŜnicowanych wiekowo 
grupach ludności  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

Katedra i Zakład Bromatologii 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04024 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VII semestr 

7.  
Liczba punktów ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Łączna liczba zajęć 15 godz., w tym: 
- Wykłady - 4 godz. (2 godz. tygodniowo przez 2 
tygodnie) 
- Seminaria - 4 godz. (2 godz. tygodniowo przez 2 
tygodnie) 
- Ćwiczenia - 7 godz. (1 godz. przez 1 tydzień + 2 
godz. tygodniowo przez 3 tygodnie) 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Juliusz Przysławski,  prof. dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student przed rozpoczęciem zajęć powinien: 
- posiadać podstawowe wiadomości dotyczące oceny 
wartości odŜywczej Ŝywności i Ŝywienia przekazane 
mu podczas programowych zajęć z Bromatologii 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Po zakończeniu zajęć student powinien: 
- posiadać poszerzoną wiedzę z zakresu wpływu 
sposobu Ŝywienia na rozwój i/lub profilaktykę meta-
bolicznych chorób cywilizacyjnych u podłoŜa, których 
leŜy nieprawidłowy sposób Ŝywienia, 
- posiadać umiejętność scharakteryzowania Ŝywie-
niowych czynników ryzyka rozwoju chorób dietoza-
leŜnych w odniesieniu do róŜnych grup ludności 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
 
Program nauczania: 

Wykłady: 

10. Racjonalne Ŝywienie - fizjologiczna starość.  
11. Dieta śródziemnomorska jako wzór zaleceń 

Ŝywieniowych. 

Seminaria: 
1. Choroby nowotworowe - etiologia i epidemio-

logia (Polska, Europa, Świat, dane WHO), 
podstawowe badania laboratoryjne, najczę-
ściej występujące objawy i powikłania, Ŝy-
wienie per os – zasady Ŝywienia i zalecenia 
Ŝywieniowe, Ŝywienie enteralne i parenteral-
ne,  

2. Dna moczanowa - etiologia i epidemiologia 
(Polska, Europa, Świat, dane WHO), pod-
stawowe badania laboratoryjne, najczęściej 
występujące objawy i powikłania, zasady 
układania diety i zalecenia Ŝywieniowe. 

3. Choroby wątroby – podział, etiologia i epi-
demiologia (stłuszczenie wątroby,  
polekowe uszkodzenie wątroby, wirusowe 
zapalenia wątroby, nowotwory wątroby), za-
sady układania diety i zalecenia Ŝywieniowe. 

4. Choroby Ŝołądka – zapalenie Ŝołądka, rodza-
je, objawy, zasady układania diety i  
zalecenia Ŝywieniowe. 

Ćwiczenia: 
1. Nadciśnienie tętnicze – podział (pierwotne i 

wtórne) objawy, epidemiologia (Polska, Eu-
ropa, Świat), zalecenia Ŝywieniowe, powikła-
nia oraz czynniki ryzyka. 

2. Otyłość – podział (prosta, wtórna, hipertro-
ficzna i hiperplastyczna,  
aneroidalna i gynoidalna) objawy, epidemio-
logia (Polska, Europa, Świat, zalecenia Ŝy-
wieniowe, powikłania oraz czynniki ryzyka. 

3. Cukrzyca – podział (typu 1, 2 i 3, jatrogenna) 
objawy, epidemiologia (Polska, Europa, 
Świat), powikłania, czynniki ryzyka, zalecenia 
Ŝywieniowe oraz zasady układania diety. 

4. MiaŜdŜyca – etiologia i epidemiologia (Pol-
ska, Europa, Świat), interpretacja  
profilu lipidowego, powikłania, czynniki ryzy-
ka oraz zalecenia Ŝywieniowe. 

 
15.  

Metody oceny 
 

 
Ćwiczenia: 
- prezentacja multimedialna + opracowanie zaleceń 
Ŝywieniowych w wybranych jednostkach chorobo-
wych z wykorzystaniem programu komputerowego 
Dietetyk 2001 

Seminaria: 
- prezentacja multimedialna + aktywny udział w dys-
kusji na dany temat 

Zaliczenie końcowe: 
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- obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach 
+ aktywny udział w zajęciach 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Geritg H., Przysławski J. Bromatologia – za-

rys nauki o Ŝywności i Ŝywieniu. Wydawnic-
two Lekarskie PZWL, Warszawa 2006 

2. Szostak W., Cichocka A., Cybulska B. Zdro-
wa dieta śródziemnomorska. Wydawnictwo 
Cymes, Warszawa 2001 

3. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. Normy Ŝy-
wienia człowieka Podstawy prewencji otyło-
ści i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Le-
karskie PZWL, Warszawa 2008 

4. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., 
Iwanow K. Tabele wartości odŜywczej pro-
duktów spoŜywczych i potraw. Instytut śyw-
ności i śywienia, Warszawa 2005. 

5. Hasik J., Hryniewiecki L., Grzymisławski M. 
Dietetyka. Wydawnictwo Lekarskie PZW, 
1999. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Współczesne zagroŜenia środowiskowe człowieka 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przed-
miot 
 

 
Katedra i Zakład Toksykologii 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04025 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VIII semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminaria  prowadzone w formie przygotowanych 
przez studentów  prezentacji 7 tematów oraz zakoń-
czonej podsumowaniem dyskusji kierowanej przez 
asystenta 
 
Całkowita liczba godz.: 15 
Liczba godz. tygodniowo: 5x2godz i 2x2,5godz 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Jadwiga Jodynis-Liebert, prof. dr hab. 
Barbara Zielińska-Psuja, prof. dr hab. 
 Ewa Florek, prof. dr hab 
Teresa Adamska, dr  
Małgorzata Ewertowska, dr 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzami-
nującej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba 
prowadząca dany przedmiot  

 
 
Jadwiga Jodynis-Liebert, prof. dr hab. 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Podstawowa wiedza na temat losów ksenobiotyków w 
ustroju oraz mechanizmów ich toksycznego działania 
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest okre-
ślenie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Poznanie najwaŜniejszych zagroŜeń chemicznych 
jakie wiąŜą się z rozwojem współczesnej cywilizacji 
oraz źródeł i skutków zdrowotnych zanieczyszczenia 
środowiska. Zdobycie wiedzy na temat sposobów za-
pobiegania naraŜeniu środowiskowemu na związki 
chemiczne. Wykształcenie świadomości ekologicznej i 
odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego 
 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i powie-
trza w pomieszczeniach. Substancje rakotwórcze w 
środowisku. Polichlorowane bifenyle i dioksyny. Tok-
sykologia dymu tytoniowego. Toksykologia artykułów 
gospodarstwa domowego i tworzyw sztucznych. Truci-
zny pochodzenia naturalnego, roślinnego i zwierzęce-
go. Wtórne efekty zanieczyszczenia środowiska: efekt 
cieplarniany, kwaśne deszcze, dziura ozonowa. 
 

15.  
Metody oceny 

 
Zaliczenie pisemne 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Toksykologia Współczesna. red. W. Seńczuk, 

WL PZWL 2005 
1. 2.J. Falandysz. Polichlorowane Bifenyle w 

Środowisku: Chemia, Analiza, Toksyczność, 
StęŜenia i Ocena Ryzyka. Fundacja Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998 

2. Zdrowotne Skutki NaraŜenia Kobiet na Dym 
Tytoniowy w Środowisku. red. E. Florek,  Ka-
tedra i Zakład Toksykologii AM, Poznań 2000 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Analiza leków złoŜonych 

 
2.  

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04027 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok,   VII semestr 

 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
3 

8.  
Metody nauczania 
 

 
15 godz. wykładów 
30 godz. ćwiczeń praktycznych 

 
9.  

Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Barbara Marciniec, prof. dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Zaliczone egzaminy z przedmiotów obowiązkowych 
na I i II roku studiów 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zapoznanie studentów: 
 
- z klasycznymi i instrumentalnymi metodami  
  badania czystości, toŜsamości i rozdziału   
  składników czynnych leków złoŜonych  
- z problemami analitycznymi w poszukiwaniu i  
  doborze metod analizy ilościowej składników   
  leków   złoŜonych 
 
- z moŜliwościami, ograniczeniami i  
  zastosowaniem nowoczesnych metod  
  spektroskopowych 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Wykłady:  
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1. Analiza leków złoŜonych 
    1.1. Badania czystości 
           Rodzaje zanieczyszczeń, ich  
           identyfikacja  i oznaczenie 
           Przegląd metod klasycznych  
           stosowanych  w analizie zanieczyszczeń 
           Zastosowanie metod instrumentalnych w  
           ocenie czystości leków 
 
    1.2. Ustalanie toŜsamości składników leków  
           złoŜonych 
           Przegląd metod instrumentalnych  
           stosowanych do identyfikacji leków- 
           - ich zalety i ograniczenia 
 
    1.3. Metody rozdziału składników 
           Metody klasyczne i chromatograficzne  
           związków czynnych  
           Zalety i wady metod chromatograficznych  
           ( PC, TLC, HPLC, GC ) 
           Dobór metody rozdziału do właściwości   
           postaci leków 
 
    1.4. Analiza ilościowa leków złoŜonych 
           Problemy analityczne oznaczania  
           mieszanin związków czynnych 
           Kryteria wyboru metod analitycznych 
           Walidacja metod analitycznych 
           Oznaczanie bezpośrednie zawartości   
           składników mieszanin dwu 
           i  trójskładnikowych  ( bez rozdziału ) 
           Oznaczanie pośrednie mieszanin  
           wieloskładnikowych 
           Oznaczanie po rozdziale metodami  
           klasycznymi 
           Oznaczanie  po rozdziale metodami  
           instrumentalnymi 
           Zastosowanie sprzęŜonych metod  
           chromatograficzno-  
           spektrofotometrycznych( TLC-UV, GC-IR,  
           HPLC-UV, GC-MS, HPLC-MS) 
           Podstawy kalibracji. Metody wzorca  
           wewnętrznego i zewnętrznego. 
 
    1.5. Interpretacja uzyskanych wyników  
           oznaczania zawartości 
           Analiza statystyczna wyników oznaczania 
           Analiza statystyczna metod oznaczania 
           Porównanie precyzji metod oraz wartości           
           średnich uzyskanych dwoma  
           róŜnymi metodami 
 
Ćwiczenia:  
 
1. Analiza ilościowa leków złoŜonych 
   1.1. Metodami klasycznymi bezpośrednimi 
     1.1.1.Poszukiwanie metody oznaczania i  
      oznaczanie składników czynnych preparatu :  
      Pullmophyllin lub Bromidon metodami  
      miareczkowymi 
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      1.1.2.Ocena statystyczna wyników 
      1.1.3.Statystyczne porównanie metod 
   1.2. Metodami spektrofotometryczno- 
          chromatograficznymi 
      1.2.1. Oznaczanie witaminy K3 w obecności  
       produktów rozkładu metodą TLC-UV 
      1.2.2. Oznaczanie mieszaniny leków  
        pochodnych   1,4-dihydropirydyny metodą  
        GC-MS 
 2. Analiza jakościowa leków złoŜonych 
    2.1. Z wykorzystaniem metod klasycznych 
       2.1.1. Rozdział i identyfikacja składników  
       preparatu Coffeinum Natrium Benzoicum 
    2.2. Z wykorzystaniem metod   
       spektrofotometrycznych (TLC, IR, MS) 
       2.2.1. Analiza jakościowo-ilościowa  
          preparatu Belnif 
       2.2.2. Identyfikacja składników czynnych    
         leków recepturowych 
3. Analiza zanieczyszczeń występujących w  
    lekach 
  3.1.Z wykorzystaniem metod  
     chromatograficznych (TLC)  i klasycznych  
     (FP V) 
    3.1.1.Ocena czystości preparatu Phenydantin 
  3.2.Z wykorzystaniem metod  
     spektrofotometrycznych (IR, ASA) 
    3.2.1.Oznaczanie metali w preparacie Eko-Vit  
      metodą ASA 
    3.2.2.Wykrywanie fotoproduktów i oznaczanie  
      składnika czynnego preparatu cordafen  
      metodą IR 

15.  
Metody oceny 
 

Zaliczenie pisemne. 
Do dyspozycji studenta są 3 terminy sprawdzianu 
zaliczeniowego, które odbywają się po zakończeniu 
15 godzin wykładów w odstępach tygodniowych. 
KaŜdy sprawdzian pisemny trwa 60 minut. 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Wykłady i polecane  pozycje literatury 
2. Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w   
    analizie chemicznej, PWN, W-wa, 1996 
3. Szafran M., Dega-Szafran Z.: Określanie    
    struktury związków  organicznych metodami  
    spektroskopowymi;   
    Tablice i ćwiczenia, PWN, W-wa, 1988 
4. Cygański A.:  Metody spektroskopowe w 
    chemii analitycznej; Wydawnictwo Naukowo- 
    Techniczne, W-wa, 1997 
5. Zając. M., Pawełczyk E., Jelińska A.: Chemia     
    leków, Wydawnictwo Naukowe Akademii   
    Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w  
    Poznaniu, Poznań 2006.  
6. Ocena jakości substancji i produktów     
    leczniczych, pod red. M. Zając i A. Jelińskiej,  
    Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu  
    Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w  
    Poznaniu, Poznań 2010. 
7. Płaziak A.: Spektrometria masowa związków  
    organicznych (Wyd.II), Wydawnictwo  
    Naukowe UAM, Poznań 1997 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Opieka farmaceutyczna w geriatrii. 

 
2.  

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra Geriatrii i Gerontologii 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04028 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VII semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Przedmiot prowadzony jest w formie warsztatów 
grupowych i obejmuje 3 spotkania kaŜde po 5godz. 
(w sumie 15 godz.)  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Katarzyna Wieczorowska-Tobis prof. dr hab. 
Agnieszka Rajska-Neumann, dr n. farm. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu farma-
kokinetyki i farmakodynamiki leku 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zwrócenie uwagi na odrębność farmakoterapii geria-
trycznej ze szczególnym uwzględnieniem zmodyfi-
kowanego w starości metabolizmu leku w ustroju, 
zdefiniowanie roli farmaceuty w zespole geriatrycz-
nym.  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
W ramach zajęć będą rozwaŜane następujące za-
gadnienia: 

1. Zmiany narządowe wynikające z procesu sta-
rzenia i ich wpływ na farmakokinetykę i farmako-
dynamikę leków. 
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      2. Przyczyny znacznego ryzyka występowania 
działań niepoŜądanych u starszych chorych.  
      3. Potencjalna niepoprawność leczenia chorych 
starszych (kryteria i analiza przypadków). 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie ustnej 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Wieczorowska-Tobis K, Rajska-Neumann A: 

Odmienności farmakoterapii geriatrycznej. W: 
Galus K (red.): Geriatria,  Elsevier Urban & 
Partner, Wrocław 2007, 267-276. 

2. Wieczorowska-Tobis K, Grześkowiak E: 
Farmakoterapia geriatryczna wyzwaniem dla 
opieki farmaceutycznej. Czas. Aptek. 2008, 
15(2):12-15 

3. Wieczorowska-Tobis K, Grześkowiak E: Czy 
wielolekowość w geriatrii jest zawsze błę-
dem? Geriatria 2008, 2(1):55-58. 

4. Wieczorowska-Tobis K, Rajska-Neumann. 
Pułapki farmakoterapii geriatrycznej. Terapia 
2010, 18(10):24-27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 

 

1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Technologia produkcji substancji biologicznie 
czynnych pochodzenia naturalnego 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04029 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
IV rok, VII i VIII semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

 
8. 

 
Metody nauczania 
 

 
Seminaria  
-  5 godz./tydzień x 3 tygodnie  = 15 godz. 
- doświadczenie pokazowe z zakresu biotechnologii,  
dyskusja oraz praca w zespołach skłaniająca do 
twórczego myślenia (projektowanie procesu przemy-
słowego). 
 

 
9. 

 
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Michał Moritz , mgr farm., mgr biotechnologii 

 
11. 

 
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 

 
12. 

 
Wymagania wstępne  

 
Podstawowa wiedza z zakresu mikrobiologii ogólnej, 
chemii organicznej i technologii przemysłowej.  
 

 
13.  

 
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Umiejętność prawidłowego posługiwania się termino-
logią stosowaną w inŜynierii bioprocesowej, znajo-
mość procesów jednostkowych w zakresie biosynte-
zy oraz zdolność prawidłowego planowania procesu 
biotechnologicznego. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Zagadnienia dotyczące: procesów  jednostkowych 
związanych z prowadzeniem kultur bakteryjnych i 
tkankowych (sporządzanie poŜywek, sterylizacja 
poŜywek, sterylizacja aparatury); rozbijania struktur 
komórkowych; metod separacji substancji biologicz-
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nie czynnych (ekstrakcja, wirowanie, filtracja, ultrafil-
tracja, nanofiltracja); metod oczyszczania białek; 
sposobów przechowywania substancji biologicznie 
czynnych; budowy i typów bioreaktorów (systemy 
napowietrzania, mieszania); sposobów prowadzenia 
kultur bakteryjnych i tkankowych; immobilizacji kultur 
bakteryjnych i tkankowych; biotechnologicznych me-
tod otrzymywania antybiotyków, szczepionek; bio-
transformacji wybranych grup związków chemicznych 
(monoterpenów, diterpenów, triterpenów, związków 
steroidowych, związków fenolowych, alkaloidów), 
uŜytecznych z punktu widzenia przemysłu farmaceu-
tycznego i spoŜywczego. W ramach seminariów 
przeprowadzane jest pokazowe doświadczenie z 
zakresu biotechnologii (immobilizacja komórek droŜ-
dŜy w Ŝelu alginianowym) oraz rozwiązywanie pro-
blemów technologicznych związanych z biotechnolo-
gicznym otrzymywaniem  waŜnych przemysłowo 
produktów. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
1) ocena pracy studentów dokonywana w oparciu o 
umiejętność prawidłowego rozwiązywania problemu 
związanego z zadaną biosyntezą (praca w zespołach 
4-5 osobowych, prezentacja wyników przez przed-
stawiciela grupy) 
2) pisemna – test (15 pytań)   
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. St. Malepszy (red.), Biotechnologia Roślin, 

PWN, Warszawa, 2001 
2. M. Krahe, Biochemical Engineering, Reprint 

from Ullmann’s Encyclopedia of Indudtrial 
Chemistry 

3. A. Chmiel, Biotechnologia, Podstawy mikro-
biologiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa 

4. H. G. Schlegel, Mikrobiologia ogólna, PMN, 
Warszawa, 2000 i nowsze wydania 

2. W. Bednarski, J. Fiedurek, Podstawy Bio-
technologii Przemysłowej, WNT, Warszawa 
2007 

5. Najnowsze publikacje o zasięgu międzynaro-
dowym z zakresu biotechnologii, biochemii i 
inŜynierii bioprocesowej. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 

 
Zasady GMP w produkcji i dystrybucji preparatów far-
maceutycznych 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzą-
cej przedmiot 

 
Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczni-
czych 
 

3.  
Kod przedmiot 
 

 
WFa. FAR – 04030 
 

4.  
Typ przedmiotu 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 
 

5.  
Poziom przedmiotu 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 
 

6.  
Rok studiów, semestr 

 
IV rok, VII semestr 
 

7.  
Liczba punktów ECTS przy-
pisana przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 

 
Przedmiot jest realizowany w formie wykładów oraz prak-
tycznych zajęć na terenie firmy Phytopharm Klęka SA  
Wykłady prowadzone są w wymiarze 9 godz. lekcyjnych 
prowadzone są raz w tygodniu po trzy godziny lekcyjne. 
Cykl wykładów jest realizowany w ciągu trzech tygodni. 
Część praktyczna prowadzona jest na terenie firmy Phy-
topharm w wymiarze 6 godz. lekcyjnych. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 
 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Stanisław Sobiak, dr hab. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby 
(osób) egzaminującej bądź 
udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim 
osoba prowadząca dany 
przedmiot 

 
Zaliczenie: Stanisław Sobiak, dr hab. 
 

12.  
Wymagania wstępne 
 

 
Studenci są zobowiązani posiadać podstawowy zasób 
wiedzy z technologii farmaceutycznej 
 

13.  
Cele przedmiotu (wskazane 
jest określenie celów jako 
efektów kształcenia) 

 
Celem tego fakultetu jest przekazanie studentom podsta-
wowej wiedzy na temat systemów jakości, które powszech-
nie są stosowane w przemyśle farmaceutycznym w skali 
globalnej. Jednym z elementów systemu Zarządzania Ja-
kością jest dobra praktyka wytwarzania (GMP - Good Ma-
nufacturing Practice). 
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14.  
Treści merytoryczne 

 
Prowadzone wykłady dotyczą następującychzagadnień: 
1. analiza systemów jakości w róŜnych branŜach i specy-

ficzność systemów obowiązujących w branŜy farmaceu-
tycznej. 

2. Prawo a GMP. 
3. Komplementarność GMP i ISO. 
4. Rola infrastruktury w organizacji (firmie) farmaceutycznej 

w realizacji zdań produkcyjnych. 
5. Zasoby ludzkie – szkolenia i weryfikacja. 
6. Dokumentacja i audyty. 

 
15.  

Metody oceny 
 
Studenci otrzymują zaliczenie w czasie wizyty w firmie Phy-
topharm Klęka SA na podstawie dyskusji na temat  opra-
cowania dowolnej procedury lub innego dokumentu zwią-
zanego z GMP. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

- 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Biomateriały i nanotechnologia dla farmaceutów 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków 
Leczniczych  
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04031 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 
 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 
 

6.  
Rok studiów, semestr 
 
 

 
IV rok, VII i VIII semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Zajęcia w formie seminariów  - 15 godz.. Zagadnienia 
seminaryjne są przedstawiane w formie prezentacji w 
programie MS Office Power Point i dyskutowane. 
Studentom są przydzielane z wyprzedzeniem krótkie 
projekty indywidualne zachęcające do samodzielnych 
studiów literaturowych i na stronach www, celem 
wzbogacenia wiedzy na temat omawiany na następ-
nych zajęciach. 
W ramach zajęć seminaryjnych przewidziane są za-
jęcia pokazowe wykonywane przez prowadzącego. 
 

 
9.  

Język wykładowy 
 

 
Polski 
 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Tomasz Gośliński, mgr farm., dr n. chem. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
nie dotyczy 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z 
chemii nieorganicznej, chemii organicznej oraz pod-
stawy z technologii postaci leku. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Student: 
1/ Zapoznaje się z podstawami nanotechnologii i 
pojęciami z zakresu nanotechnologii. 
2/ Poznaje podstawy projektowania i wytwarzania 
nowych materiałów dla celów biofarmaceutycznych. 
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3/ Opanowuje zasady działania nano-układów dla 
potrzeb biochemii, farmakologii i farmacji stosowanej 
w celu przygotowania do studiowania przedmiotów 
zawodowych. 
4/ Poznaje podstawowe metody otrzymywania na-
nomateriałów i biomateriałów oraz badania ich wła-
ściwości. 
5/ Analizuje korzyści i ewentualne zagroŜenia wyni-
kające z zastosowań nanotechnologii i biomateriałów 
z punktu widzenia zdrowotnego i środowiskowego. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Studenci w trakcie realizacji zajęć zapoznają się z 
następującymi zagadnieniami: 
 
1/ Definicje nanotechnologii i jej podstawowe pojęcia, 
czym zajmuje się nanotechnologia. Historia rozwoju 
nanotechnologii, zjawiska i procesy w nanoskali, 
nanomateriały. 
2/ Źródła wiedzy na temat nanotechnologii i biomate-
riałów, informacja o nanotechnologii w internecie i 
czasopismach fachowych. 
3/ Wyjaśnienie przyczyn zainteresowania nanotech-
nologią w ostatnich latach. Światowe kierunki rozwo-
ju i moŜliwości zastosowania nanotechnologii w na-
uce, technice, medycynie. Społeczne skutki rozwoju i 
zastosowań nanotechnologii oraz jej rozwój w Pol-
sce. 
4/ Koncepcje rozwoju nanotechnologii. 
5/ Nanotechnologia w Ŝyciu codziennym z uwzględ-
nieniem zagadnień obejmujących bezpieczeństwo, 
opiekę zdrowotną i ochronę przyrody. 
6/ Zastosowania nanotechnologii w technice, rolnic-
twie, biomedyczne zastosowania nanotechnologii. 
7/ Nanotechnologia w procesie odkrywania i badania 
leku. Nanotechnolgia w technologii postaci leku. Na-
no-terapeutyki. Wpływ nanotechnologii na przemysł 
farmaceutyczny. Molekularna diagnostyka medycz-
na. „Nanoroboty” w leczeniu chorób cywilizacyjnych. 
Czy nanotechnologia okaŜe się przydatna w walce z 
chorobami nowotworowymi? 
8/ Narzędzia do badania nano-świata. Metody wy-
twarzania mechanicznych elementów oraz konwen-
cjonalne technologie nanotechnologiczne, nanowy-
twarzanie molekularne. Zastosowanie w nano- i mi-
kro-technologiach mikroskopu tunelowego, mikro-
skopu sił atomowych. 
9/ Biomateriały dla potrzeb medycznych, z uwzględ-
nieniem biomateriałów metalicznych, ceramicznych, 
polimerowych i węglowych 
10/ Fulereny i nanorurki węglowe oraz perspektywy 
ich zastosowań w medycynie i farmacji. 
11/ Na czym polega zdolność cząsteczek do samo-
porządkowania i samoorganizacji przy tworzeniu 
kompozytów? Omówienie przykładowych nano-
układów o potencjalnym zastosowaniu w biochemii, 
farmakologii i farmacji stosowanej. 
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15.  
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie na podstawie czynnego udziału w semina-
riach. Pod koniec zajęć student zdaje egzamin te-
stowy obejmujący zakresem całość materiału przed-
stawianego i omawianego w ramach fakultetu (ok. 45 
min), połączony z omówieniem i wyjaśnieniem błęd-
nie rozwiązanych zagadnień z prowadzącym (10-15 
min). 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1.  BłaŜewicz S., Stoch L. (2003) Tom 4. Bioma-

teriały, w: Biocybernetyka i inŜynieria me-
dyczna, red. Nałęcz M., Akademicka Oficyna 
Wydawnicza Exit, Warszawa 2003 

2.  Jurczyk M. (2001) Nanomateriały. Wybrane 
zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Po-
znańskiej, Poznań 

3.  Jurczyk M., Jakubowicz J. (2008) Bionano-
materiały, Wydawnictwo Politechniki Po-
znańskiej, Poznań 

4.  Drain C.M., Goldberg I., Sylvain I., Falber A. 
(2005) Synthesis and applications of su-
pramolecular porphyrinic materials, Top. 
Curr. Chem., 245, 55-88 

5.  Meyers M.A., Chen P.Y., Lin A.Y.M., Seki Y. 
(2008) Biological materials: Structure and 
mechanical properties, Prog.  Mater. Scien-
ce, 53, 1-206 

6.  Huczko A., Bystrzejewski M. (2007) Fulereny 
20 lat później, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 

7.  Huczko A. (2004) Nanorurki węglowe, BEL 
Studio Sp. z o.o., Warszawa 

8.  Kelsall R., Hamley I., Geoghegan M. (2009) 
Nanotechnologie, Wydawnictwo Naukowe 
PWN 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Elementy kosmetologii w praktyce  
farmaceutycznej 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych 
i Kosmetycznych 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04032 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia d o wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
IV rok, VII semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Zajęcia odbywają się w dwóch formach: seminarium 
oraz ćwiczenia. Liczba godzin przeznaczonych na 
fakultet to 30, w tym 5 godz. seminarium oraz 25 
godz. ćwiczeń.. W czasie zajęć wykorzystywane są 
metody krótkiego wykładu wprowadzającego do te-
matu a następnie ćwiczenia praktyczne w Pracowni 
Kosmetologii Praktycznej.  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Maria Urbańska dr,  Sylwia Dankowska mgr, 
 Ewa Ławniczak mgr 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
G.Nowak, dr hab. prof.UM 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Przystępując do fakultetu student powinien posiadać 
podstawy anatomii, estetyki oraz ziołolecznictwa.  
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Po zakończonych zajęciach student potrafi: 
- prawidłowo rozpoznać rodzaj skóry, 
- prawidłowo rozpoznać kolor skóry, 
- prawidłowo dobrać produkt kosmetyczny dla indy-
widualnego klienta, 
- opisać produkt kosmetyczny i podać jego skład. 
 
 
 



226 

 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Zajęcia fakultatywne obejmują tematykę podstawo-
wej pielęgnacji skóry, doboru kosmetyków pielęgna-
cyjnych i kolorowych oraz skład kosmetyków. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Metody oceny studenta to: ocenianie ciągłe w czasie 
zajęć praktycznych. Czas, w którym student jest oce-
niany to 30 h lekcyjnych. Czas rozłoŜony jest na 6 
tygodni. Aby zaliczyć przedmiot kaŜdy student jest 
zobowiązany do uczęszczania na wszystkie zajęcia. 
Jeśli student nie moŜe uczestniczyć w zajęciach musi 
odpracować dany temat w innej grupie. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. „Kosmetologia i farmakologia skóry”           

Marie-Claude Martini, red. wyd. pol. Walde-
mar Placek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2006, wyd. 1 

2. „Dermatologia dla kosmetologów”                     
Z. Adamski, A. Kaszuba, Elsevier Urban & 
Partner, Wrocław 2010 
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1.  
Nazwa przedmiotu 

 
Podstawy suicydologii i wiktymologii  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Zakład Higieny 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04033 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VII i VIII semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Zajęcia seminaryjne prowadzone w formie ćwiczeń. 
Liczba godz.: 15.  

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Marzena Binczycka - Anholcer, dr n. med. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
brak 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zaznajomienie się z podstawową problematyką su-
icydologii i wiktymologii. Poznanie podstawowych 
informacji dotyczących handlu ludźmi i organami, 
eutanazji, terroryzmu, bioterroryzmu, zabójstw, agre-
sji i przemocy. Zaznajomienie się z problematyką 
samobójstw w Polsce i na świecie. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Pojęcie, zakres i rodzaje wiktymizacji. Transplantolo-
gia; aspekty medyczne, prawne i psychologiczne. 
Handel ludźmi i organami ludzkimi. Eutanazja – 
aspekty moralne i medyczne, stanowisko pracowni-
ków ochrony zdrowia. Błędy popełniane przez fa-
chowych pracowników ochrony zdrowia jako przejaw 
wiktymizacji w medycynie. Wiktymizacja w farmacji. 
Pojęcie i zadania suicydologii, metodologia badań 
suicydologicznych. Samobójstwo jako przejaw dezin-
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tegracji społecznej i rodzinnej. Motywacje zachowań 
samobójczych. Przyczyny i sposoby popełniania 
samobójstw. Wczesna diagnostyka chorób psychicz-
nych (depresja, schizofrenia) oraz uzaleŜnień narko-
tykowych i alkoholowych. RóŜne formy profilaktyki 
pre- i postsuicydalnej. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie na podstawie obecności, projekt zalicze-
niowy 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Binczycka – Anholcer M. (red.): Agresja i przemoc 

a zdrowie psychiczne, PTHP, Warszawa – Po-
znań 2001 

2. Binczycka – Anholcer M. (red.): Przemoc i agresja 
jako zjawiska społeczne, Foliał, Warszawa 2003 

3. Binczycka – Anholcer M. (red.): Przemoc i agresja 
jako problem zdrowia publicznego, Foliał, War-
szawa 2006 

4. Hołyst B.: Samobójstwo – przypadek czy ko-
nieczność, PWN, Warszawa 1982 

5. Hołyst B.: Suicydologia, PWN, Warszawa 2001 
6. Hołyst B., Staniaszek M., Binczycka – Anholcer 

M. (red.): Samobójstwo, Foliał, Warszawa 2002 
7. Sarzyński P.: Leksykon samobójców, Iskry, War-

szawa 2002 
8. O’connor R, Sheehy N.: Zrozumieć samobójcę, 

Gdańskie Wydawnictwo  Psychologiczne, 
Gdańsk 2002 

9. Jarosz M.: Samobójstwa w Polsce i na świecie¸ 
PWN, Warszawa 1997 

10. Jarosz M.: Samobójstwo – ucieczka przegra-
nych, PWN, Warszawa 2005 

11. Dietl W., Hirschmann K., Tophoven R.: „Ter-
roryzm“, PWN, Warszawa 2009 

12. Hołyst B.: Wiktymologia, Lexis Nexis, Warszza-
wa 2006,  

13. Hołyst B: Psychologia kryminalistyczna, Lexis 
Nexis, Warszawa 2005 

14. Jastrzębski P.: „Przestępstwa ze szczególnym 
okrucieństwem”, Wydawnictwo Zrzeszenia 
Prawników Polskich, Warszawa, 2009,  

15. Moir A., Jessel D.: „Zbrodnia rodzi się w mó-
zgu”, KsiąŜka i Wiedza, Warszawa 1998 

16. Tobiasz – Adamczyk B. (red.): „Przemoc wobec 
osób starszych”, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2009 
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1. 

 
 
Nazwa przedmiotu 
 

 
Nowoczesne materiały opatrunkowe  
w leczeniu ran  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Pracownia Farmacji Praktycznej 
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04034 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VII i VIII semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Ćwiczenia: 15 godz.  

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Magdalena Olejniczak-Rabinek, mgr farm. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Bez wymagań 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktyczny-
mi zagadnieniami związanymi                 z zastoso-
waniem materiałów opatrunkowych w leczeniu ran, 
przede wszystkim ran przewlekłych, takich jak 
owrzodzenia podudzi, oparzenia, odleŜyny czy w 
zespole stopy cukrzycowej. Uaktualnienie wiedzy na 
temat przyczyn, objawów, diagnostyki, profilaktyki i 
leczenia ran przewlekłych. Poznanie moŜliwości profi-
laktyki, farmakoterapii i metod alternatywnych stoso-
wanych w leczeniu. Umiejętność przekazywania in-
formacji naukowej o wyrobach medycznych. Umie-
jętność przeprowadzenia wywiadu z pacjentem i 
udzielenia pomocy w zakresie profilaktyki i leczenia 
ran przewlekłych. 
 
 



230 

 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 
 

 
Podział ran, fazy gojenia rany, suche i wilgotne le-
czenie ran. Wymagania stawiane materiałom opa-
trunkowym, charakterystyka materiałów opatrunko-
wych; budowa i mechanizm działania nowoczesnych 
opatrunków. Kryteria doboru opatrunków, wskazania 
i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych 
typów opatrunków, sposób aplikacji opatrunku, zmia-
na opatrunku; dostępne opatrunki na rynku farma-
ceutycznym. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Forma: przygotowanie ulotki dla pacjenta z podanej 
tematyki oraz zaliczenie praktyczne - rozwiązanie 
przypadków. Test końcowy 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
Piśmiennictwo: 

1. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia 
Ran 

2. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Le-
czenia Ran 

3. Raabe: Apteka plus pacjent. Farmaceuta ja-
ko profesjonalny doradca 

4. R. Jachowicz: Farmacja Praktyczna, PZWL 
2007 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Biologiczne uwarunkowania chorób cywilizacyjnych        
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej 
przedmiot 
 

 
Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04035 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok , VII i VIII semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Organizacja zajęć (regulamin zajęć): 

• Zajęcia obejmują 15 godz. zajęć konwersatoryjnych (3 
godziny tygodniowo). 

• Konwersatoria odbywają się w minimum             12 – 
osobowych grupach, podczas których opracowywane 
są cztery tematy. 

• Prowadzący konwersatorium przygotowują wprowa-
dzenie do kaŜdego tematu i przedstawiają proponowa-
ne piśmiennictwo (wybrane artykuły z czasopism na-
ukowych). 

• KaŜdy student w obrębie 4 tematów wybiera i opraco-
wuje jedno zagadnienie. 

• Zagadnienia te są dyskutowane pod kierunkiem asy-
stenta. 

• Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena 
aktywności słuchaczy . 

 
9.  

Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Krystyna CzyŜewska, prof. dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) eg-
zaminującej bądź udzielającej zali-
czenia w przypadku, gdy nie jest 
nim osoba prowadząca dany 
przedmiot  

 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Podstawowa znajomość fizjologii, biochemii i  genetyki czło-
wieka   
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest 
określenie celów jako efektów 
kształcenia i kompetencji) 

Celem nauczania proponowanego przedmiotu jest:  
1. Zapoznanie słuchaczy z czynnikami natury genetycznej i 
środowiskowej, które przyczyniają się do powstawania chorób 
cywilizacyjnych;  
2. Wskazanie na zaburzenia na poziomie narządu, tkanki, ko-
mórki lub molekularnym, które powodują rozwój wymienionych 
chorób;  
3. Wskazywanie na związki przyczynowo-skutkowe zmienionej 
czynności organizmu;  
4. Wprowadzanie metody nauczania problemowego i łączenia 
treści nauk podstawowych z przedmiotami klinicznymi.  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Tematy konserwatoriów:  
1. MiaŜdŜyca – uwarunkowania genetyczne i środowiskowe
    
2. Nowotwory – choroba genów 
 3. Zaburzenia odŜywiania ustroju – niedoŜywienie i otyłość  
4. Cukrzyca – przyczyny i skutki przewlekłej hiperglikemii  
Przedmiot dotyczy podstaw miaŜdŜycy, nowotworów, otyłości i 
cukrzycy, analizowanych w aspekcie najnowszych osiągnięć 
biologii molekularnej. Ze względu na złoŜony charakter przy-
czyn i wieloetapowy rozwój tych zaburzeń przedmiot obejmuje 
dwie zasadnicze grupy zagadnień. Pierwsze koncentrują się na 
genetycznych i środowiskowych czynnikach zagroŜenia wy-
mienionych chorób cywilizacyjnych. Druga grupa skupia uwagę 
na czynnikach zapobiegania. W zakresie wskazanych zagad-
nień szczególną uwagę zwrócono na biologiczne podstawy 
profilaktycznych oddziaływań niektórych składników diety. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Studenci opracowują samodzielnie wybrane zagadnienia na 
podstawie wskazanej przez wykładowcę literatury tematu. Za-
gadnienia są wspólnie dyskutowane pod kierunkiem nauczy-
ciela akademickiego. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest 
pozytywna ocena aktywności słuchaczy. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1.Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych w ostat-
nich latach, dostarczone przez prowadzącego zajęcia. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Fotoprotektory i fotouczulacze 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04036 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VII i VIII semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wykłady   10 godz. 
Seminaria  5 godz. 

 
9.  

Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Beata Stanisz ,dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
Beata Stanisz dr hab. 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student zapisujący się na fakultet powinien posiadać 
wiedzę z zakresu:  fizjologii i anatomii skóry, derma-
toz o podłoŜu zapalnym, zaburzeń barwnikowych 
oraz fototerapii. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 

Wykłady i seminaria mają na celu: 

przybliŜyć i poszerzyć studentom wiedzę z zakresu: 
negatywnego (reakcje natychmiastowe – oparzenia 
słoneczne, reakcje opóźnione - fotostarzenie skóry, 
choroby nowotworowe itd.) i pozytywnego  (np. foto-
terapia) wpływu słońca na organizm, 

zapoznać studentów z substancjami filtrującymi pro-
mieniowanie UVA i UVB (filtry fizyczne, chemiczne, 
wychwytujące wolne rodniki, immunologiczne) oraz z 
fotouczulaczami,  

umoŜliwić zdobywania wiedzy z zakresu bezpieczne-
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go stosowania leków roślinnych i syntetycznych, 
które uwraŜliwiają skórę na promienie UV, kosmety-
ków ochronnych, oraz korzystania z solarium. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 

Zapoznanie studentów z: 
- destrukcyjnym efektem działania promieni UV na 
skórę, 
- fototypami skóry i kryteriami doboru kosmetyków do 
określonego fototypu, 
- faktorami przeciwsłonecznymi i ich oznakowaniem 
na kosmetykach, 
- naturalną ochroną przeciwsłoneczną skóry tzw. 
kapitał młodości 
- podziałem filtrów przeciwsłonecznych, 
- profilem bezpiecznego stosowania kosmetyków 
przeciwsłonecznych, 
- substancjami fotouczulającymi, 
- profilem bezpieczeństwa substancji fotouczulają-
cych. 
 

15.  
Metody oceny 

Fakultet kończy się wpisem zaliczenia do indeksu 
bez oceny. Aby zaliczyć fakultet naleŜy: odbyć 
wszystkie zajęcia przewidziane planem, przedstawić 
na seminarium prezentację, uczestniczyć w dyskusji. 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Martini C.M.: Kosmetologia i farmakologia 

skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,  War-
szawa 2007. 

2. Mierzejewski J.: Elementy dermatologii ko-
smetycznej. Wydawnictwo Politechniki Ra-
domskej, 2008 

3. Ostrowska E.: Bezpieczne opalanie. Gazeta 
Farmaceutyczna, 6, 2008. 

4. Brzozowska Z.: Słońce na indeksie. Gazeta 
Farmaceutyczna, 5, 2008. 

5. Nadulska A.: Słońce przez filtry. Gazeta 
Farmaceutyczna. 7, 2007 

6. Cardinez J.Ch., Cokkinides E.V., Weinstock, 
A.M., O'Connell M.C.: Sun protective behav-
iors and sunburn experiences in parents of 
youth ages 11 to 18. Prev. Med., 41, 108-
117, 2005.  

7. Malinka W.: Zarys chemii kosmetycznej, Wy-
dawnictwo Volumed, Wrocław 1999. 

8. Akioka M.: The sun and its activity. Biomed. 
Pharmacother., 56, 243-246, 2002. 

9. Wawrzuta A., Saczko J., Kulbacka J., 
Chwiłkowska A.: Czy terapia fotodyna-
miczna moŜe być zastosowana do le-
czenia czerniaka? Przegl. Dermatol., 96, 
240–243, 2009. 

10. Stanisz B.: Ochrona skóry przed nega-
tywnymi skutkami promieniowania UV. 
Farm. Pol., 65, 363-368, 2009. 

11. Osterwalder U, Herzog B.: Sun protec-
tion factors: world wide confusion. Br. J. 
Dermatol., 161, 13-24, 2009. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Wprowadzenie do modelowania molekularnego  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków 
Leczniczych 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04037 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 
 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VII i VIII semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
• ćwiczenia praktyczne – 15 godz. 
• pogadanka 
• pokaz 

 
9.  

Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Zbigniew Dutkiewicz, dr 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Podstawy dotyczące budowy atomu i cząsteczki (po-
ziom szkoły średniej) oraz wiadomości z kursu chemii 
fizycznej dotyczące struktury i właściwości cząste-
czek. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Po zakończeniu zajęć student powinien: 

• znać podstawy metod obliczeniowych stoso-
wanych w modelowaniu molekularnym, ich 
wady, zalety i zakres stosowalności (ograni-
czenia); 

• umieć dobrać właściwą metodę, odpowiednią 
do rozmiaru problemu obliczeniowego (ba-
danej cząsteczki); 

• umieć przeanalizować i krytycznie ocenić 
otrzymane wyniki obliczeń. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
W ramach zajęć omówione zostaną zagadnienia 
związane z modelowaniem molekularnym: opis struk-
tury cząsteczki, symetria cząsteczek, optymalizacja 
geometrii, metody poszukiwania konformacji i analiza 
konformacyjna, rozkład ładunku w cząsteczce, mole-
kularny potencjał elektrostatyczny, indeksy reaktyw-
ności, oddziaływania międzycząsteczkowe, analiza 
SAR i QSAR, poszukiwanie farmakoforów, dokowa-
nie ligandów do centrum aktywnego enzymu, budo-
wanie ligandu de novo, modelowanie białek.  
 

15.  
Metody oceny 
 

 
• ocenianie ciągłe 
• ćwiczenia praktyczne (protokoły z ćwiczeń) 

 
16.  

Spis zalecanych lektur 
 

 
1. R. Leach, “Molecular Modelling”, Second 

edition, Pearson Prentice Hall, 2001 
2. D. C. Young, „Computational Chemistry. 

A Practical Guide for Applying Tech-
niques to Real-World Problems”, Wiley, 
2001 

3. W. Kołos, J. Sadlej, “Atom i cząsteczka”, 
WNT, 2007 

4. “Encyclopedia of Computational Chemis-
try”, Wiley, 1998 

5. L. Piela, „Idee chemii kwantowej”, WN 
PWN, 2003 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Terapia i prewencja zespołu metabolicznego – 
cywilizacyjnego problemu XXI wieku 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakologii  

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04038 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VIII semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
 
Seminaria 15 godz.  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski  

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Iwona Zaporowska-Stachowiak , dr n. med 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
j/w 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Podstawy fizjologii i patofizjologii człowieka, bioche-
mii. Podstawowe wiadomości z farmakologii (lek, 
ladme, mechanizm działania leków, działania tera-
peutyczne, uboczne, niepoŜądane, plejotropowe, 
toksyczne) Wcześniej student powinien zaliczyć na-
stępujące przedmioty: 

1. Anatomia człowieka 
2. Fizjologia człowieka 
3. Biochemia 
4. Podstawy farmakologii 

 
13.   

Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
podczas wykładu: zapoznanie się z problematyka 
zespołu metabolicznego, jego przyczyn, diagnostyki, 
prewencji i leczenia 
 
podczas seminariów:  
1.nabycie umiejętności kojarzenia róznych stanów 
patologicznych, schorzeń z zespołem metabolicznym 
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2. umiejetność oceny całkowitego ryzyka sercowo-
naczyniowego danego pacjenta 
3. umiejetność zaproponowania choremu, w lecznic-
twie otwartym i zamkniętym, metod skutecznej pre-
wencji i terapii, m.in., we współpracy z lekarzem pro-
wadzącym 
4. umiejetność zaproponowania choremu/ekarzowi 
leczącemu zamienników odpowiednich leków i środ-
ków medycznych oraz suplementów diety 
5. propozycja zmian stylu Ŝycia pacjenta 
6. umiejętnośc uprzedzenia pacjenta o ewentualnych 
działaniach niepoŜądanych leków istotnych z punktu 
widzenia patofizjologii zespołu metabolicznego. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
1.patogeneza zespołu metabolicznego 
2. rola: 
- adipocytokin,  
- hiperinsulinemii,  
- dysfunkcji śródbłonka  
w rozwoju zespołu metabolicznego 
3. kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego 
4. prewencja zespołu metabolicznego 
5. leczenie niefarmakologiczne, farmakologiczne, 
chirurgiczne zespołu metabolicznego: szczególne 
przypadki 
6. działania niepoŜądane leków stosowanych w tera-
pii róŜnych postaci zespołu metabolicznego 
7. interakcje lekowe preparatów stosowanych w le-
czeniu róŜnych postaci zespołu metabolicznego 
8. leczenie skojarzone w zespole metabolicznym  
9. nowe leki 
10. ocena całkowitego ryzyka sercowo-
naczyniowego danego pacjenta   
 

15.  
Metody oceny 
 

 
podczas kaŜdego seminarium: oceny cząstkowe 
(ocenianie ciągłe)  

A. za odpowiedzi ustne: przygotowanie do za-
jęć, aktywność, rozumowanie- wyciąganie 
wniosków 

B. za odpowiedzi pisemne w formie testu pod 
koniec seminarium 

C. średnia arytmetyczna z powyŜszych ocen 
>=3 upowaŜnia do zaliczenia przedmiotu 

D. średnia arytmetyczna z powyŜszych ocen< 3 
wymaga przystąpienia do zaliczenia konco-
wego w formie testu z materiału obejmujące-
go wszystkie omawiane zagadnienia 

 
16.  

Spis zalecanych lektur 
 

 
1. H. P. Rang: Farmakologia kliniczna 
2. Kubikowski, Kostowski; Farmakologia, pod-

stawy farmakoterapii 
3. W.Z Traczyk: Fizjologia człowieka w zarysie 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Elementy chemoinformatyki w farmacji 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Chemii Organicznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04040 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
IV rok, VII semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Zajęcia odbywają się w formie cotygodniowych semi-
nariów połączonych z dyskusją (15 godz. lekcyjnych). 
W czasie zajęć przewiduje się wspólne rozwiązywa-
nie problemów z zakresu chemoinformatyki. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Jacek Kujawski, mgr farm. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
Marek K. Bernard, dr hab. n. farm. 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien posiadać podstawową wiedzę w 
zakresie chemii organicznej, chemii fizycznej, mate-
matyki, farmakokinetyki oraz informatyki, ze szcze-
gólnych uwzględnieniem teorii orbitali molekularnych, 
zagadnień aromatyczności i  antyaromatyczności 
związków, pojęcia nukleofilowości/elektrofilowości, 
współczynnika podziału, jonizacji, stałej kwasowości, 
refrakcji molowej, podstaw rachunku róŜniczkowego, 
teorii procesów LADME. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Poznanie moŜliwości wykorzystania narzędzi współ-
czesnej chemoinformatyki w poszukiwaniu nowych 
substancji leczniczych jako elementu racjonalnego 
projektowania leków; poznanie technik i programów 
komputerowych umoŜliwiających przewidywanie 
niektórych właściwości chemicznych i biologicznych 
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projektowanych układów oraz przykładów ich zasto-
sowania; wykorzystanie technik komputerowych w 
retrosyntezie jako element strategii syntezy orga-
nicznej; poznanie przykładów funkcjonowania wybra-
nych aspektów badań wykorzystujących techniki 
komputerowe w przedsiębiorczości akademickiej i jej 
uwarunkowania prawne na rynku RP i UE; rozbudze-
nie wśród studentów świadomości moŜliwości współ-
pracy na pograniczu nauka-biznes zwiększającej 
skuteczność aplikacyjną absolwentów na rynku far-
maceutycznym. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Zapoznanie z zagadnieniami deskryptorów aktywno-
ści biologicznej oraz wykorzystania komercyjnych i 
bezpłatnych programów umoŜliwiających przewidy-
wanie bioaktywności projektowanych substancji, 
omówienie pojęć „cząsteczki docelowej” oraz „bioizo-
steryzmu”; wybrane elementy parametryzacji czą-
steczki chemicznej opisujące jej podstawowe właści-
wości fizykochemiczne; przegląd technik modelowa-
nia komputerowego; podstawowe metody przewidy-
wania in silico współczynnika podziału, współczynni-
ka jonizacji oraz przykłady zastosowania odpowied-
nich aplikacji w aspekcie wpływu projektowanych 
ksenobiotyków na ich biodostępność oraz procesy 
farmakodynamiczne; przykłady publicznych oraz 
prywatnych jednostek badawczych zajmujących się 
modelowaniem komputerowym oraz moŜliwości ich 
współpracy w sektorze badań i rozwoju w Polsce i 
UE oraz w kontekście przedsiębiorczości akademic-
kiej. 
 

 
15. 

 
Metody oceny 
 

 
Test końcowy, przy zaliczeniu bierze się pod uwagę 
równieŜ aktywność studenta podczas zajęć 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Piela Lucjan ed. Idee chemii kwantowej. WN 

PWN, Warszawa 2006. 
2. Marek Doskocz Ed. Praktyczne Modelowanie 

Molekularne. Wyd. 2. Molnet 2010.  
1. Marek Doskocz ed. Modelowanie molekular-

ne w chemii organicznej. Wrocław, 2007. 
2. F.D. King Medicinal Chemistry. Principles 

and Practice. 2nd ed., Royal Society of 
Chemistry, 2004. 

3. Ranhovic Z., Murphy R. Lead Generation 
Approaches in Drug Discovery. John Wiley 
and Sons, 2010. 

4. Mannhold R. ed. Molecular Drug Properties: 
Measurement and Prediction; Wiley-VCH 
Verlag, Weinheim 2008. 
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1. Nazwa przedmiotu 
 
Własność intelektualna a rynek farmaceutyczny  

2. 
Nazwa jednostki prowadzącej przed-
miot 

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków 
Leczniczych 

3.  Kod przedmiotu  WFa. FAR - 04041 

4. Typ przedmiotu Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.  Poziom przedmiotu  Grupa treści kształcenia do wyboru 

6. Rok studiów , semestr IV rok, semestr VIII 

7. 
Liczba punktów ECTS przypisana 
przedmiotowi 

 

8. Metody nauczania Zajęcia seminaryjne - 3 spotkania po 4 godz. oraz jedno 
3 godzinne - wymagające aktywnego udziału studentów, 
w formie umoŜliwiającej swobodne prowadzenie dysku-
sji. Treści dydaktyczne przekazywane słuchaczom z 
pomocą urządzeń multimedialnych. 

9. Język wykładowy Polski 

10. Imię i nazwisko wykładowcy Jakub RóŜański, dr n. farm. 

11. Imię i nazwisko osoby (osób) egza-
minującej bądź udzielającej zaliczenia 
w przypadku, gdy nie jest nim osoba 
prowadząca dany przedmiot  

nie dotyczy 

12. Wymagania wstępne  Brak wymagań wstępnych 

13.  Cele przedmiotu (wskazane jest okre-
ślenie celów jako efektów kształcenia 
i kompetencji) 

Poznanie regulacji prawnych z obszaru własności prze-
mysłowej, wyłączności danych i zwalczania nieuczciwej 
konkurencji w kontekście postępowania o dopuszczenie 
do obrotu produktów leczniczych. 

14. Treści merytoryczne przedmiotu 

Omówienie problematyki ochrony własności intelektual-
nej w zakresie procedur dopuszczania do obrotu produk-
tów leczniczych w Polsce, USA i Unii Europejskiej (wg. 
procedury centralnej i wzajemnego uznania). Przedsta-
wienie postępowania w sprawie rejestracji leku oraz 
zagadnień związanych z odpowiedzialnością z tytułu 
naruszenia praw własności intelektualnej, zakres tej 
odpowiedzialności oraz tryb dochodzenia roszczeń.  
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15. Metody oceny Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach. 

16. Spis zalecanych lektur 
 

1. M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple; Prawo 
farmaceutyczne; Wolters Kluwer 2008. 

2. M. Krekora; Rynek leków a własność intelektu-
alna; Zakamycze 2006. 

3. O. Grassmann, G. Reepmeyer, M. von Zedtwizt; 
Leading Pharmaceutical Innovation; Springer 
2008. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Rola farmaceuty w rozwiązywaniu wybranych 
problemów zdrowotnych u matki i dziecka  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Pracownia Farmacji Praktycznej,  
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR -  04042 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
IV rok , VIII semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod 
nauczania: 
- seminaria i warsztaty grupowe (15 godz.) 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Arleta Matschay, dr n. farm. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Znajomość wstępnych zagadnień związanych  
z rozwiązywaniem najczęstszych problemów u matki 
i dziecka. Wiadomości z zakresu farmakologii, far-
makoterapii, epidemiologii.  

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
1/. Przygotowanie do pracy w aptece otwartej współ-
czesnego farmaceuty w zakresie opieki nad kobietą 
cięŜarną w róŜnym okresie ciąŜy, matką karmiącą 
oraz dzieckiem w róŜnym etapie rozwoju.  
2/. Zapoznanie studentów z produktami leczniczymi, 
wyrobami medycznymi i środkami pielęgnacyjnymi 
dla matki i dziecka oraz udzielanie informacji o le-
kach, przeprowadzanie wywiadu z pacjentką, prowa-
dzenie dialogu z lekarzem. 
3/. Zapoznanie z zasadami wyboru preparatów OTC 
w zakresie najczęstszych problemów zdrowotnych u 
kobiet cięŜarnych, kobiet karmiących i dzieci, prepa-
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ratów do Ŝywienia niemowląt i dzieci (dieta mleczna i 
preparaty mlekozastępcze). 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
1/. CiąŜa i okres karmienia u kobiet, najczęstsze 
dolegliwości; Zmiany w farmakokinetyce leków, leki 
zakazane w ciąŜy, leki a laktacja.  
2/. Współpraca z lekarzem w zakresie terapii chorób 
infekcyjnych w okresie ciąŜy, karmienia piersią oraz u 
dzieci w róŜnym okresie rozwoju, zasady przyjmowa-
nia leków.  
3/. Postać, droga podania i indywidualne dawkowa-
nie preparatów stosowanych u dzieci w róŜnym okre-
sie ich wzrostu, wybór diety mlecznej i preparaty 
mlekozastępcze.  
4/. Dermatologiczne problemy kobiet w ciąŜy; Higie-
na i pielęgnacja matki i dziecka.   
  

15.  
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie testowe (test 10 pytań) 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Brandys J. [red].: Apteka plus pacjent. Far-

maceuta jako profesjonalny doradca, Raabe 
2008 

2. Jachowicz R. [red]: Farmacja Praktyczna, 
PZWL, Warszawa 2007 

3. Bień A.: Opieka nad kobietą cięŜarną, Wy-
dawnictwo PZWL, Warszawa 2007 

4. Curtis G.B.: CiąŜa w pytaniach i odpowie-
dziach, Wydawnictwo Amber, Warszawa 
2009 

5. DzierŜanowska D.: Kompendium antybioty-
ków 2009, Wydawnictwo Medyczne alfame-
dica, Bielsko Biała 2009   
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Farmakokinetyka w praktyce klinicznej  
– obliczenia  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i                    
Farmakokinetyki 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 04043 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywne dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów, semestr 
 
 

 
IV rok, VII semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminaria 15 godz. 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Franciszek .Główka , dr hab.  prof. UM 
Marta  Karaźniewicz-Łada, dr  
 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
Franciszek Główka, dr hab.   prof. UM 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien posiadać wiadomości z farmakoki-
netyki, farmakologii, chemii fizycznej i matematyki 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Farmaceuci muszą być coraz lepiej przygotowani do 
sprawowania opieki farmaceutycznej pacjentów w 
aptekach otwartych jak i na oddziałach szpitalnych 
jako specjaliści od leków. WaŜna rolę w tym działaniu 
ma do spełnienia farmakokinetyka, zwłaszcza farma-
kokinetyka kliniczna, jako główne narzędzie w tera-
peutycznym monitorowaniu leków (TDM), w opraco-
waniu indywidualnych schematów dawkowania le-
ków.  
Studenci posiądą umiejętność praktycznego zasto-
sowania teoretycznych wiadomości z farmakokinety-
ki, w tym zastosowania równań farmakokinetycznych 
w praktyce klinicznej przy obliczaniu dawek leków, 
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jako niezbędnego elementu terapii monitorowanej. 
 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Interpretacja poziomów leku we krwi osoczu  
Wybór odpowiednich równań uwzględniających stan 
chorobowy pacjenta, funkcje głównych narządów: 
wątroby, nerek biorących udział w biotransformacji i 
eliminacji leków  
Obliczenia głównych parametrów farmakokinetycz-
nych: klirensu, pozornej objętości dystrybucji, biolo-
gicznego okresu półtrwania z poziomów leku we krwi 
czy osoczu  
Obliczenia farmakokinetyczne leków wymagających 
monitorowania u chorych: antybiotyki aminoglikozy-
dowe, digoksyna, carbamazepina, metotreksat, feny-
toina, wankomycyna, sole litu, teofilina, trójcykliczne 
antydepresanty, immunosupresanty: cyklosporyna, 
takrolimus czy sirolimus  
 

15.  
Metody oceny 
 

 
sprawdzian pisemny - rozwiązywanie zadań 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Shargel L. Wu-Pong S., Yu A.B.C. Applied 

biopharmaceutics & pharmacokinetics.  
1. McGraw Hill 2005. 
2. Burton M.E., Shaw L.M., J.J. Schentag, Wi-

liams W.E.: Applied Pharmacokinetics & 
3. Pharmacodynamics. Lippincott Williams & 

Wilkins, 4th edition, 2006.  
4. Tozer T.N., Rowland M.: Introduction to 

pharmacokinetics and pharmacodynamics.  
5. The Quantitative basis of drug therapy. Lip-

pincott Williams & Wilkins, 2006.  
6. 4. Winter M.E: Basic Clinical Pharmacokinet-

ics. Lippincott W&Wilkins 4th edition, 2003. 
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Przedmioty obowiązkowe: 
 

• Biofarmacja        str. 249 
 

• Etyka ogółna        str. 251 
 

• Etyka zawodowa        str. 253 
 

• Higiena i epidemiologia       str. 255 
 

• Prawo farmaceutyczne       str. 258 
 

• Farmakoekonomika        str. 261 
 

• Farmacja praktyczna w aptece      str. 263 
 

• Opieka farmaceutyczna       str. 266 
 

• Technologia postaci leku       str. 270 
 

• Propedeutyka onkologii dla farmaceutów     str. 272 
 
 
Przedmioty fakultatywne: 
 

• Badania kliniczne        str. 274 
 

• Ocena trwałości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych  str. 276 
 

• Dopuszczenie do obrotu preparatów farmaceutycznych   str. 278 
 

• Podstawy informacji naukowej      str. 280 
 

• Techniki menedŜerskie       str. 282 
 

• Aktywność ruchowa promocją zdrowia     str. 284 
 

• Monitorowanie działań niepoŜądanych wg przepisów Unii Europejskiej  str. 286 
 

• Samoleczenie – błędy samodzielnego stosowania leków  
 

i wynikające z nich zagroŜenia Ŝycia     str. 288 
 

• Kosmetyka naturalna       str. 290 
 

• Interakcje roślinnych surowców naturalnych z produktami  
 

leczniczymi i suplementami diety      str. 292 
 

• Marketing w aptece       str. 294 
 

• Wyroby medyczne i farmaceutyczne w świetle dyrektyw unijnych  str. 296 
 

• Farmakokinetyka w praktyce klinicznej – obliczenia    str. 298 
 

• Farmakoterapia geriatryczna – analiza przypadków    str. 300 
 

• Nauka a pieniądze, czyli przedsiębiorczość oparta na wiedzy   str. 302 
 

• Łatwiej być męŜczyzną czy kobietą? Andrppauza i menopauza  str. 304 
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PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 
 

1.  
Nazwa przedmiotu 

 
Biofarmacja 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 

 
Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej  
i Biofarmacji 
 

3.  
Kod przedmiotu 

 
 WFa. FAR – 05001 
 

4.  
Typ przedmiotu 

 
Obowiązkowy  
 

5.  
Poziom przedmiotu 

 
Grupa treści kierunkowych 
 

6.  
Rok studiów, semestr 

 
V rok,- semestr IX 
 

7.  
Liczba punktów ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 

 
Ćwiczenia: 15 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 

 
Polski 
 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 

 
Edmund Grześkowiak, prof. dr hab. n. 
farm. 
Przemysław M. Mrozikiewicz, prof. dr hab. 
Agnieszka Bienert, dr n. farm. 
Danuta Szkutnik-Fiedler, dr n. farm. 
Edyta Szałek, d n. farm. 
Agnieszka Kamińska , mgr farm. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot 
 

 

12.  
Wymagania wstępne 
 

 
Wiedza z zakresu farmakokinetyki i farma-
kologii. 
 

13.  
Cele przedmiotu (wskazane jest okre-
ślenie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Celem przedmiotu jest przedstawienie 
wpływu postaci leku na losy substancji 
leczniczej w ustroju; zaznajomienie się z 
zagadnieniami związanymi z dostępnością 
biologiczną leków oraz jej rolą w ustalaniu 
dawkowania róŜnych postaci leków. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 

 
W ramach przedmiotu przedstawione zo-
staną zagadnienia dotyczące dostępności 
biologicznej leków podawanych róŜnymi 
drogami oraz czynniki osobnicze wpływa-
jące na biodostępność; praktyczne aspekty 
biorównowaŜności preparatów leczniczych 
oraz metody jej badania; modele farmako-
kinetyczne leków 
 

15.  
Metody oceny 
 
 

 
zaliczenie  
(test jednokrotnego wyboru) 

16. Spis zalecanych lektur  
1. Grochow L.B., Ames M.M. (eds.) A 

Clinician’s Guide to Chemotherapy 
Pharmacokinetics and Pharmaco-
dynamics. Williams and Wilkins, 
Baltimore 1998 

2. Applied biopharmaceutics and 
pharmacokinetics, Shargel L., fifth 
ed. 2004 

3. Badania dostępności i równowaŜ-
ności biologicznej pod red. A. Mar-
ca OINpharma, Warszawa 2007 

4. Sznitowska M., Kaliszan R. (red.) 
Biofarmacja. Podręcznik dla stu-
dentów farmacji. Elsevier Urban & 
Partner 2011 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Etyka  ogólna 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji    
Społecznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05002 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
V rok, IX semestr  

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wykłady – 15 godz.,  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
ElŜbieta Nowakowska, prof. dr hab. farm.  

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
-  
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien znać podstawy etyki ogólnej, prawa 
farmaceutycznego obowiązujących z cyklu nauczania 
na Wydziale Farmaceutycznym.  
Przedmioty obowiązkowe: Prawo Farmaceutyczne, 
Bioetyka. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
ZałoŜeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi pojęciami związanymi z etyką oraz z 
poglądami znanych etyków staroŜytnych i współcze-
snych.  
Zajęcia winny pomóc wypracować studentom etycz-
ny sposób myślenia, zwrócić uwagę na godność 
człowieka, jako dobro najwyŜej cenione w społe-
czeństwie oraz zwrócić uwagę na zasady moralnej 
oceny określonych faktów.  
Za kończeniu kursu student powinien: 



252 

 

1. posiadać ogólną wiedzę z zakresu etyki 
2. znać podstawowe teorie i systemy etyczne    

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Pochodzenie nazwy „etyka”, podział etyki, etyka opi-
sowa, normatywna, metaetyka, historia moralności, 
spór o normę moralności, etyka Tadeusza Kotarbiń-
skiego, stanowiska w etyce (pryncypializm, absolu-
tyzm etyczny, relatywizm, umiarkowany sytuacjo-
nizm, immoralizm, amoralizm), podstawowe pojęcia z 
etyki (moralność, czyn, sumienie, normy moralne, 
cnoty i wady, szczęście, dobro i jego rodzaje, decy-
zje, autorytet), wady, zagadnienia związane z kształ-
towaniem osobowości, sundezjologia (nauka o su-
mieniu). Znani etycy i ich poglądy (Epikur, Platon, 
Arystoteles, Kant, Mill, Kartezjusz, Hegel, Rousseau), 
wybrane teorie etyczne, (deontologiczne, konse-
kwencjalistyczne), współczesny podział teorii etycz-
nych, główne systemy etyczne (utylitaryzm, etyka 
racjonalistyczna, personalizm), etyka odpowiedzial-
ności Hansa Jonasa a trwały i zrównowaŜony rozwój 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Projekty i ćwiczenia praktyczne podczas wykładów 
(panele dyskusyjne) 
Studenci, którzy nie zaliczą ww. ćwiczeń i projektów 
zobowiązani są do napisania testu końcowego do 
końca semestru.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Ślipko Tadeusz: Zarys etyki ogólnej, Kraków 

2002. 
2. Ślipko Tadeusz: Granice Ŝycia, Kraków 1994 
3. Ślipko Tadeusz , Zwoliński A: RozdroŜa ekologii, 

Kraków 1999 
4. Ślipko Tadeusz: Kara śmierci z teologicznego i 

filozoficznego punktu widzenia, Kraków 2000. 
5. Szóstek Andrzej: Pogadanki z etyki, Częstocho-

wa 1993 
6. Maclntyre Alasdair: Krótka historia etyki, War-

szawa 2000 
7. Peter Vardy, Grosch Paul: Etyka, Warszawa 1995 
8. Teichman Jenny, Etyka społeczna, Warszawa 

2002 
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1.  

Nazwa przedmiotu 
 

 
Etyka zawodowa  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Zakład Zdrowia Publicznego 
Katedra Medycyny Społecznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05003 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
V rok, IX semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Metody nauczania: seminaria, prezentacje, dyskusje. 
Tygodniowo 1,5 godz. seminarium, w semestrze 15 
godz. 
Konsultacje według potrzeb słuchaczy. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Leszek Bartkowiak, dr farm. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
Tomasz Maksymiuk, dr med. 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Brak wymagań wstępnych 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Cele teoretyczne: 
- poznanie stanu etyki współczesnej, 
- zapoznanie się z problemami etyki biomedycznej i 
zawodowej; 
Cele praktyczne: 
- opanowanie zasad dyskusji i argumentacji etycznej, 
- umiejętność rozwiązywania etycznych problemów 
praktyki zawodowej. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

Stan etyki współczesnej, etyka medyczna, zawodo-
wa, bioetyka. Etyka a moralność – wartości, normy 
oceny i sankcje. Etyki zawodowe, etyki zawodów 
medycznych. Etyka aptekarza. Kodeks etyki zawo-
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dowej aptekarza. Uwarunkowania etyki zawodowej. 
Etyka a prawo. 

15.  
Metody oceny 
 

 
Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. 
Podstawa zaliczenia – aktywne uczestniczenie w 
seminariach i ocenianie ciągłe poziomu wiedzy słu-
chaczy. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki 

medycznej, KsiąŜka i Wiedza, Warszawa 
1996, 

2. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, Wy-
dawnictwo WAM, Kraków 2008; 

3. V. J. Bourke, Historia etyki, Wydawnictwo 
Krupski i Ska, 1994. 
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1.  

Nazwa przedmiotu 
 

 
Higiena i epidemiologia 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Zakład Higieny 
Zakład Epidemiologii 
Katedry Medycyny Społecznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05004 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 
 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
Rok V, IX semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminaria – 10 godz. 
Ćwiczenia/Zajęcia praktyczne – 20 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Jerzy T. Marcinkowski, dr hab. med. 
Alicja KrzyŜaniak, dr hab. n. med. prof. UM 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
 
 
 
 

12..  
Wymagania wstępne  

 
Wiadomości z zakresu przedmiotów: 
Fizjologia, Mikrobiologia, Bromatologia 
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13.  
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompeteni) 

Higiena: Opanowanie umiejętności: zapobiegania 
zakaŜeniom zawodowym podczas pracy w laborato-
riach analitycznych, identyfikowania i oceny czynników 
środowiska zewnętrznego oddziałujących na człowie-
ka, określania wzajemnych związków pomiędzy czyn-
nikami środowiska a zdrowiem i chorobą oraz wyko-
rzystywania pozytywnego działania tych czynników na 
organizm; opanowanie podstawowego zasobu wiedzy 
z zakresu: higieny psychicznej, higieny pracy, higieny 
komunalnej i higieny szkolnej; poznanie czynników 
ryzyka i sposobów zapobiegania niektórym chorobom 
inwazyjnym i cywilizacyjnym. 

Epidemiologia: Zdobycie wiedzy na temat metod 
oceny stanu zdrowia ludności; badanie częstości 
występowania i rozpowszechniania chorób, niezdol-
ności do pracy i zgonów oraz czynników mających 
wpływ na zdrowie; uzyskanie wiedzy na temat metod 
epidemiologicznych stosowanych w klinice oraz 
wybranych zagadnień związanych z chorobami za-
kaźnymi; określenie roli analityka w pracy laboratoryj-
nej, w stacji sanitarno-epidemiologicznej i w firmach 
farmaceutycznych. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

Higiena: Higiena jako nauka o wpływie środowiska 
materialnego i społecznego oraz zachowań człowie-
ka na stan jego zdrowia; higiena jako nauka zmierza-
jąca do określenia granicy reakcji fizjologicznej na 
określony czynnik środowiska i ustalenia warunków 
umoŜliwiających zachowanie równowagi między or-
ganizmem a otoczeniem; moŜliwości adaptacyjne 
organizmu do nowych, zmieniających się warunków; 
opracowanie praktycznych sposobów eliminowania z 
otoczenia i postępowania człowieka czynników ujem-
nych dla zdrowia oraz wprowadzania bądź umacnia-
nia czynników dodatnich; wiedza i wskazania higieny 
wynikające z przyswojenia dorobku róŜnych dziedzin 
medycznych oraz dorobku samego przedmiotu. 
Epidemiologia: Metodologia badań epidemiologicz-
nych; badanie stanu zdrowia ludności - definicja epi-
demiologii; definicje zdrowia; pozytywne i negatywne 
mierniki stanu zdrowia: umieralność niemowląt; źró-
dła informacji o stanie zdrowia ludności - rodzaje ba-
dań epidemiologicznych, badania specjalne dla celów 
epidemiologicznych, badania przesiewowe; pierwotne 
i wtórne źródła informacji; epidemiologia wybranych 
chorób zakaźnych i niezakaźnych - łańcuch epidemio-
logiczny, AIDS, wirusowe zapalenie wątroby, profi-
laktyka tęŜca, wścieklizna, priony, gorączki krwo-
toczne; zatrucia pokarmowe; szczepienia ochronne 
jako profilaktyka chorób zakaźnych; organizacja słuŜ-
by sanitarno-epidemiologicznej 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Egzamin pisemny (test) 
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16.  
Spis zalecanych lektur 
 

1. Higiena: Marcinkowski J.T. (red.) Higiena (Hi-
giena środowiska. Higiena Ŝywności i Ŝywie-
nia. Higiena w zakładach opieki zdrowotnej), 
Wyd. Uczeln. AM w Poznaniu, Poznań 1995. 

2. Marcinkowski J.T. (red.) Higiena człowieka. 
Wyd. Uczeln. AM w Poznaniu, Poznań 1995. 

3. Marcinkowski J.T. (red.)    Higiena: profilakty-
ka w zawodach medycznych. Wyd. Uczeln. 
AM w Poznaniu, Poznań 2002. Marcinkowski 
J.T. (red.)   Podstawy higieny. Volumed, Wro-
cław 1997. 

4. Epidemiologia: Beaglehole R., Bonita R.    Pod-
stawy epidemiologii. Wyd. Instytutu Medycyny 
Pracy,Łódź 1996. 

5. Brzeziński Z., Korczak C.   Higiena i ochrona 
zdrowia. PZWL, Warszawa 1978. 

6. Jabłoński L. Epidemiologia. Wyd. Folium, Lu-
blin 1996. 

7. Jędrychowski W.   Podstawy epidemiologii. 
Wyd. UJ, Kraków 1995. 

8. KrzyŜaniak A., Gałęcki J.    Skrypt z epidemiologii 
dla studentów akademii medycznej. 

9. Wyd. Uczeln. AM w Poznaniu, Poznań 1999 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Prawo farmaceutyczne 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Spo-
łecznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05005 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
V rok, IX semestr  

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi* 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wykłady – 30 godz.,  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
ElŜbieta Nowakowska, prof. dr hab. farm.  

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
-  
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Wymagania wstępne( przedmioty)etyka ogólna, bio-
etyka, marketing i zarządzanie, farmakoekonomika 
Wymagania wstępne ( posiadana wiedza)-ogóle in-
formacje zdobyte w toku nauczania przedmiotów j.w. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
ZałoŜeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
europejskim ustawodawstwem z zakresu prawa far-
maceutycznego, oraz wypracowanie umiejętności 
stosowania zdobytej wiedzy w praktyce farmaceu-
tycznej 
Za kończeniu kursu student powinien: 
właściwie interpretować ustawy z zakresu  
„Prawo Farmaceutyczne”     
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Akty prawne dotyczące farmacji. Konstytucja RP 
Rynek farmaceutyczny w Polsce- rola i miejsce w 
systemie ochrony zdrowia  
Zawód farmaceuty, nabycie i utrata prawa wykony-
wania zawodu, odpowiedzialność dyscyplinarna, 
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samorząd zawodowy- organizacja i struktura, prawa i 
obowiązki  farmaceuty, formy wykonywania zawodu 
Zasady sprawowania opieki zdrowotnej  w świetle 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zakres 
świadczeń opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Innowacyjność w polskim systemie ochrony 
zdrowia. Rola leków innowacyjnych w polityce leko-
wej. Polityka lekowa państwa, praktyka polska, a 
standardy światowe 
Europejskie ustawodawstwo w zakresie prawa far-
maceutycznego i ochrony zdrowia, badania rynkowe-
potrzeby, oczekiwania i preferencje systemu ochrony 
zdrowia poszczególnych grup zawodowych i pacjen-
tów 
Zasady wypisywania i realizacji recept na leki, leki 
recepturowe i materiały medyczne oraz przedmioty 
ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznice środki 
techniczne 
Recepta w świetle prawa, obrót lekami psychotropo-
wymi i odurzającymi  
Odpowiedzialność prawna farmaceuty-karna, cywil-
na, zawodowa. Prawa pacjenta 
Zasady dopuszczenia do obrotu produktów leczni-
czych, wyrobów medycznych, kosmetyków, suple-
mentów diety. Obrót środkami farmaceutycznymi- 
hurtownie, apteki, apteki internetowe, obrót poza 
apteczny, uregulowania prawne dotyczące obrotu 
lekami, reklama leków, produkt innowacyjny w prze-
myśle farmaceutycznym. Technologie produktów 
R@D 
Zasady  wytwarzania i rejestracji  produktów farma-
ceutycznych. Zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania 
Zasady systemu refundacyjnego. Odpłatność za leki. 
Zarządzanie apteką i hurtownią, obowiązki kierowni-
ka, uregulowania prawne 
Struktura organizacyjna i zadania inspekcji farmaceu-
tycznej. Zasady funkcjonowania rynku hurtowego, 
import równoległy 
Ochrona własności intelektualnej w przemyśle far-
maceutycznym, patenty, prawa wyłączności danych, 
wyłączność rynkowa a lek generyczny. Okres przej-
ściowy w zakresie wyłączności danych 
Prawne aspekty prowadzenia opieki farmaceutycz-
nej. Heath Technology Assessment/ Evidence Base 
Medicine w farmakoterapii i przemyśle farma-
ceutycznym 
Prawne aspekty badań klinicznych, zasady prowa-
dzenia i nadzór nad badaniami. Zasady i moŜliwość 
ubezpieczeń. Teoria i praktyka 
Koszyk świadczeń zdrowotnych i usług medycznych. 
Świadczenia gwarantowanei niegwarantowane. Leki 
w koszyku procedur gwarantowanych. 

15.  
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego 
wyboru  
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16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 z później-

szymi zmianami- Prawo Farmaceutyczne. i 
aktualne przepisy prawa farmaceutycznego 
www.sejm.gov.pl/prawo 

2. Kodeks Cywilny - nowelizacja z 2009 
3. Ustawa – Prawo własności przemysłowej 

(Dz. U. 2003 119 ze zmianami do 2010)   
4. Ustawa o prawie autorskim i prawach po-

krewnych (Dz. U. 1994, Nr 24 ze zmianami 
do 2010)  

5. Włudyka T., Smega Ł., Smega M.: Podstawy 
prawa dla farmaceutów Ośrodek Informacji 
Naukowej Warszawa 2002  

6. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. 1993 Nr 47 ze zmianami do 2007)  

7. Nestorowicz M. Prawo Medyczne, Toruń 
2005  
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1.  

Nazwa przedmiotu 
 

 
Farmakoekonomika 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Spo-
łecznej  
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05006 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
V rok, IX semestr  

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wykłady – 10 godz.  
Seminaria – 20 godz.  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
ElŜbieta Nowakowska, prof. dr hab. farm.  

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
-  
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien znać podstawy etyki ogólnej, far-
makoterapii oraz ekonomiki. 
Przedmioty obowiązkowe: Farmakologia, Etyka, 
Prawo Farmaceutyczne, Statystyka.  
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
ZałoŜeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów 
farmacji z: 
• rodzajami kosztów i wyników stosowanych w 

ocenach farmakoekonomicznych oraz z rodzaja-
mi analiz ekonomicznych zwrócenie szczególnej 
uwagi na praktyczne ich wykorzystanie w ocenie 
obciąŜenia społeczeństwa chorobami. 

Po zakończeniu zajęć student winien znać podsta-
wowe pojęcia farmakoekonomiczne oraz wiedzieć, w 
jakim przypadku naleŜy przeprowadzić analizę far-
makoekonomiczną oceny programu zdrowotnego a 
takŜe umieć dokonać wyboru właściwej analizy.  
Dodatkowo student winien korzystać z programów 
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zarządzających w słuŜbie zdrowia – programy wyko-
rzystywane przez szpital, apteki i poradnie.  

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia. Analiza 
kosztów - identyfikacja i pomiar 
kosztów, koszty terapii a koszty choroby, analiza 
korzyści, identyfikacja i pomiar 
kosztów; ocena ekonomiczna programów zdrowot-
nych a etyka; praktyczne 
zastosowania materiału teoretycznego celem wyboru 
właściwej analizy 
farmakoekonomicznej w zakresie racjonalnego wyko-
rzystania środków na ochronę 
zdrowia. Sposoby efektywnego wykorzystywania 
programów komputerowych w zarządzaniu jednostką 
medyczną.  
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Seminaria – ocena punktowa zgodnie z Regulami-
nem Zajęć cząstkowe kolokwia testowe (3), zalicze-
nie seminariów – 15 pkt z 25,  
Zaliczenie końcowe przedmiotu – test - po odbyciu 
wykładów i zaliczeniu obowiązkowych seminariów. 
Zwolnienie zaliczenia końcowego przedmiotu 21 pkt.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Getzen T.E.: Ekonomika Zdrowia. Wydawnic-

two Naukowe PWN 2000 
2. Orlewska E., Nowakowska E.: Farmakoeko-

nomika dla studentów i absolwentów Aka-
demii Medycznych, Poznań 2004. 

3. Nowakowska E.: Farmakoekonomika. Uni-
wersytet Medyczny, Poznań, 2010 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Farmacja praktyczna w aptece 

 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przed-
miot 
 

 
Pracownia Farmacji Praktycznej,  
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05007 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
V rok,  IX semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod 
nauczania: 
- seminarium (3 godz.) 
3 godz. /tydzień – w grupach seminaryjnych 
- ćwiczenia (łącznie 27 godz.) 
Ćwiczenia w Pracowni typu C: 5 ćwiczeń po 4 
godz./tydzień = 20 godz. 
Ćwiczenia w Pracowni typu C: 1 ćwiczenie po 2 
godz./tydzień = 2 godz. 
Ćwiczenia w hurtowni farmaceutycznej typu B: 1 ćwi-
czenie po 2 godz./tydzień = 2 godz. 
Ćwiczenia w aptece otwartej typu D: 1 ćwiczenie po 3 
godz./tydzień = 3 godz.  
- konsultacje – indywidualne z kaŜdym nauczycielem 
akademickim prowadzącym zajęcia 2 godz. /tydzień w 
godzinach dyŜurów umieszczonych na stronie interne-
towej Katedry 
www.farmstos@ump.edu.pl  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 

 
Arleta Matschay, dr farm. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egza-
minującej bądź udzielającej zaliczenia 
w przypadku, gdy nie jest nim osoba 
prowadząca dany przedmiot  
 

 
Zaliczenie ćwiczeń: 
Arleta Matschay, dr n. farm.  - odpowiedzialna 
Agnieszka Kośla, mgr farm. 
Magdalena Olejniczak – Rabinek, mgr farm. 
Magdalena Waszyk – Nowaczyk, mgr farm. 
 



264 

 

12.  
Wymagania wstępne  

1/. Zagadnienia wstępne w zakresie realizacji recept w 
aptece, przepisy prawne. 
2/. Pomoc w samodzielnym doborze leków OTC dla 
pacjentów w schorzeniach górnych dróg oddechowych.  
3/. Pomoc w samodzielnym doborze leków OTC dla 
pacjentów w schorzeniach naczyń Ŝylnych 
4/. Pomoc w samodzielnym doborze leków OTC dla 
pacjentów z dolegliwościami przewodu pokarmowego ( 
biegunka, zaparcie, nadkwaśność soku Ŝołądkowego, 
hemoroidy, opryszczka) 
5/. Pomoc w samodzielnym doborze preparatów NTZ: 
(znajomość zagadnień związanych z tematem związa-
nym z uzaleŜnieniem od nikotyny). 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest okre-
ślenie celów jako efektów kształcenia 
i kompetencji) 

 
1/. Umiejętność przeprowadzenia wywiadu  
z pacjentem i udzielenia pomocy w zakresie doboru 
leków OTC w schorzeniach i dolegliwościach układu 
oddechowego, układu Ŝylnego, układu pokarmowego. 
2/. Przygotowanie studentów do pracy z pacjentem w 
zakresie schorzeń przewlekłych, zapoznanie z zasadami 
doboru preparatów OTC stosowanych w samoleczeniu. 
3/. Rola farmaceuty w procesie rzucania palenia tytoniu, 
umiejętność przeprowadzenia wywiadu  
z pacjentem i udzielenia pomocy w zakresie nikotynowej 
terapii zastępczej. 
4/. Zasady Dobrej Praktyki Aptecznej. 
5/. Zasady komunikacji farmaceuty z pacjentem w apte-
ce. 
6/. Znajomość charakteru pracy apteki otwartej, hurtowni 
farmaceutycznej zgodnie z przepisami prawnymi. 
7/. Praktyczna realizacja recept w aptece otwartej 
. 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
1/. Zapoznanie studentów z zasadami  Dobrej Praktyki 
Aptecznej i zasadami komunikacji farmaceuty z pacjen-
tem w pracy aptecznej - seminarium. 
2/. Zapoznanie studentów z pracą w aptece otwartej, 
hurtowni farmaceutycznej zgodnie z przepisami praw-
nymi. 
3/. Zapoznanie studentów z realizacją recept w aptece w 
oparciu o zasady Prawa Farmaceutycznego i aktualnymi 
przepisami prawnymi; zapoznanie z działaniem progra-
mów komputerowych do realizacji recept w aptece 
(KAMSOFT). 
4/. Pomoc w samodzielnym doborze leków OTC dla 
pacjentów w schorzeniach górnych dróg oddechowych 
(przeprowadzenie wywiadu z pacjentem skarŜącym się 
na dolegliwości ze strony układu oddechowego - rozpo-
znanie róŜnicowe, zasady doboru leków OTC w leczeniu 
przeziębienia, bólu gardła, kaszlu, nieŜytu nosa, osła-
bienia odporności; bezpieczeństwo stosowania środków 
dostępnych bez recepty - właściwe przyjęcie i dawko-
wanie leku, interakcje leków OTC z innymi lekami, sytu-
acje, stosowanie leków  
w grupach szczególnego ryzyka - dzieci, kobiety w cią-
Ŝy, pacjenci ze schorzeniami przewlekłymi). 
5/. Pomoc w samodzielnym doborze leków OTC dla 
pacjentów w schorzeniach naczyń Ŝylnych (etiologia, 
czynniki ryzyka, objawy, leczenie - kompresoterapia, 
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fizykoterapia, farmakoterapia, stany pacjentów - ciąŜa, 
schorzenia współistniejące, zaburzenia krąŜenia w ob-
rębie skóry - skóra naczyniowa, rola farmaceuty w sa-
moleczeniu. 
6/. Pomoc w samodzielnym doborze leków OTC dla 
pacjentów z dolegliwościami przewodu pokarmowego 
(objawy, przyczyny, leczenie - główne grupy leków, po-
stacie leków, właściwe przyjęcie i dawkowanie, działania 
niepoŜądane, przeciwwskazania, środki ostroŜności, 
interakcje). 
7/. Pomoc w samodzielnym doborze preparatów NTZ 
(epidemiologia uzaleŜnienia od nikotyny, etiologia, nałóg 
palenia tytoniu, głód nikotynowy, objawy abstynencyjne, 
farmakoterapia uzaleŜnienia od nikotyny, niefarmakolo-
giczne metody leczenia uzaleŜnienia tytoniowego, po-
stacie leków stosowane w nikotynowej terapii zastęp-
czej, rola farmaceuty w procesie rzucania palenia, prak-
tyczne wskazówki i wybór produktu, warsztaty, analiza 
przypadków). 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
BieŜące zaliczenia praktyczne ćwiczeń (rozwiązywanie 
przypadków). 
Zaliczenie końcowe – test (40 pytań). 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Rutter P.; wyd. polskie pod red. J. Pluty: Opieka 

farmaceutyczna, Elsevier 2006 
2. Lennecke K., Hagel K., Przondziono K.; wyd. 

polskie pod red. Filipek B.: Samoleczenie. 
Poradnik dla farmaceutów, MedPharm Polska 
2006 

3. Zieglmeier M., Hein T.; wyd. polskie pod red. P. 
Niewińskiego: Interakcje leków, MedPharm 
Polska 2009 

4. Framm J., Anschutz M., Heydel E., Mehrwald 
A., Richter A., Schomacker G., Stranz D.; wyd. 
polskie pod red. Chlebdy E.: Profile działania 
leków, MedPharm Polska 2007 

5. Brandys J. [red].: Apteka plus pacjent. Far-
maceuta jako profesjonalny doradca, Raabe 

6. Jachowicz R.: Farmacja Praktyczna, PZWL 
2007 

7. Strony internetowe firm farmaceutycznych 
produkujących leki stosowane w wyŜej 
wymienionych schorzeniach. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Opieka farmaceutyczna 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przed-
miot 
 

 
Pracownia Farmacji Praktycznej,  
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05008 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
V rok, IX semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod 
nauczania: 
- seminarium (3 godz.) 
3 godz. /tydzień – w grupach seminaryjnych 
- ćwiczenia (łącznie 42 godz.) 
Ćwiczenia w Pracowni typu C: 8 ćwiczeń po 5 
godz./tydzień = 40 godz. 
Ćwiczenia w Pracowni typu C: 1 ćwiczenie po 2 
godz./tydzień = 2 godz. 
- konsultacje – indywidualne z kaŜdym nauczycielem 
akademickim prowadzącym zajęcia 2 godz. /tydzień w 
godzinach dyŜurów umieszczonych na stronie interne-
towej Katedry 
www.farmstos@ump.edu.pl  
  

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Arleta Matschay, dr n. farm. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzami-
nującej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba 
prowadząca dany przedmiot  

 
Zaliczanie ćwiczeń: 
Arleta Matschay, dr n. farm. 
Agnieszka Kośla, mgr farm. 
Magdalena Olejniczak – Rabinek, mgr farm. 
Magdalena Waszyk – Nowaczyk, mgr farm. 
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12.  
Wymagania wstępne  

 
1. Znajomość zagadnień z zakresu nadciśnienia tętni-
czego: epidemiologia, etiologia, klasyfikacja oraz na-
stępstwa nadciśnienia tętniczego, czynniki ryzyka cho-
roby sercowo-naczyniowej, farmakoterapii (wskazania, 
przeciwwskazania do stosowania, środki ostroŜności, 
działania niepoŜądane, interakcje z innymi lekami i po-
Ŝywieniem) 
2. Znajomość zagadnień z zakresu astmy tj. farmakolo-
gii, fizjologii i patofizjologii astmy oskrzelowej (definicję 
astmy oraz kliniczne objawy astmy, czynniki wpływające 
na rozwój i ekspresję astmy, czynniki wpływające na 
zaostrzenie astmy, kontrola astmy oraz stopnie kontroli 
astmy), farmakoterapii astmy oddechowej – leki, wska-
zania, działania niepoŜądane, przeciwwskazania. 
3. Znajomość zagadnień z zakresu cukrzycy: Klasyfika-
cja, etiologia, obraz kliniczny cukrzycy; Zasady prowa-
dzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy; Na-
zewnictwo stanów hiperglikemii; Prewencja i opóźnianie 
rozwoju cukrzycy; Terapia behawioralna; Doustne leki 
przeciwcukrzycowe, Insulinoterapia 
4. Znajomość zagadnień z zakresu schorzeń układu 
mięśniowo - szkieletowego:  
Ogólny zarys budowy układu mięśniowo – szkieletowe-
go; Wywiad z pacjentem (rodzaj, przyczyna  i umiejsco-
wienie bólu); Stany zapalne stawów, urazy, dna mocza-
nowa, osteoporoza (rozpoznanie, diagnostyka, wskaza-
nia do leczenia farmakologicznego); Farmakoterapia – 
preparaty Rp. i OTC; Terapia ruchowa i dieta; Rola far-
maceuty. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest okre-
ślenie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
1/. Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu 
opieki farmaceutycznej prowadzonej w aptece otwartej – 
seminarium. 
2/. Przygotowanie studentów z zakresu sprawowania 
opieki farmaceutycznej nad pacjentami z nadciśnieniem 
tętniczym. 
3/. Przygotowanie studentów z zakresu sprawowania 
opieki farmaceutycznej nad pacjentami z astmą oskrze-
lową (m.in. wykrywanie i rozwiązanie najczęstszych 
problemów lekowych związanych z przewlekłymi scho-
rzeniami górnych dróg oddechowych, przygotowania i 
prowadzenia dokumentacji opieki farmaceutycznej dla 
pacjentów z astmą, pomiar przy uŜyciu pikflometru, edu-
kowanie pacjentów w zakresie stosowania leków wziew-
nych). 
4/. Przygotowanie studentów do pracy z pacjentami 
przewlekle chorymi objętymi opieką farmaceutyczną w 
zakresie diabetologii, zapoznanie z zasadami wyboru 
preparatów OTC stosowanymi w samoleczeniu. 
5/. Przygotowanie studentów do pracy z pacjentami 
przewlekle chorymi objętymi opieką farmaceutyczną w 
zakresie schorzeń układu mięśniowo – szkieletowego, 
zapoznanie z zasadami doboru preparatów OTC stoso-
wanych w samoleczeniu zmian w układzie mięśniowo – 
szkieletowym. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
1/. Wprowadzenie do opieki farmaceutycznej w zakresie 
schorzeń przewlekłych (postępowanie z pacjentem, 
problemy lekowe, problemy medyczne, nieprzestrzega-
nie zaleceń terapeutycznych). 
2/. Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym: 
1. Edukacja pacjenta z nadciśnieniem tętniczym (nadci-
śnienie tętnicze jako problem zdrowotny, sposoby oceny 
ryzyka choroby sercowo-naczyniowej; samodzielne mo-
nitorowanie skuteczności leczenia przez pacjenta, me-
tody i procedury pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, inter-
pretacja wyników; ogólne zasady postępowania leczni-
czego - leczenie farmakologiczne i niefarmakolokogicz-
ne). 
2. Przykłady problemów lekowych pojawiających się w 
terapii nadciśnienia tętniczego. 
3. Realizacja opieki farmaceutycznej u pacjentów z nad-
ciśnieniem tętniczym - studium przypadku. 
3/. Opieka farmaceutyczna w astmie: 
1.Leki stosowane w astmie (Leki kontrolujące i leki do-
raźne, Leki podawane drogą wziewną - moŜliwe działa-
nia niepoŜądane oraz sposoby ich eliminacji; zasady 
prawidłowego dawkowania i przygotowania leku do 
podania; efekt terapeutyczny moŜliwy do uzyskania 
dzięki zastosowaniu danego leku; Rodzaje inhalatorów: 
zalety i wady, zasady ich doboru, komory inhalacyjne). 
2. Podstawowe problemy lekowe związane z farmakote-
rapią astmy (niestosowanie się do zaleceń lekarza, brak 
skuteczności farmakoterapii spowodowany nieprawidło-
wą aplikacją leku wziewnego, ekspozycja na czynniki 
ryzyka, interakcje leków przeciwastmatycznych, zapo-
bieganie działaniom niepoŜądanym). 
3. Edukacja pacjenta z astmą. 
4. Monitorowanie skuteczności terapii przeciwastma-
tycznej 
5. Leczenie niefarmakologiczne 
6. Rola farmaceuty w opiece nad pacjentem  
z astmą oskrzelową, z uwzględnieniem poszczególnych 
grup pacjentów (dzieci, kobiety w ciąŜy, osoby dorosłe, 
osoby w wieku podeszłym). 
4/. Opieka farmaceutyczna w cukrzycy 
1. Rola farmaceuty w profilaktyce cukrzycowej (czynniki 
ryzyka, objawy sugerujące rozwój cukrzycy, rodzaje 
badań, wpływ stylu Ŝycia na leczenie i profilaktykę cu-
krzycy, skutki nieleczenia/nieprawidłowego leczenia 
cukrzycy, cukrzyca cięŜarnych). 
2. Niefarmakologiczne leczenie cukrzycy (dieta cukrzy-
cowa – zalecenia Ŝywieniowe, aktywność fizyczna i 
zmniejszenie masy ciała). 
3. Farmakologiczne leczenie cukrzycy (doustne leki 
przeciwcukrzycowe, Insulinoterapia) 
4.Ocena skuteczności terapii przeciwcukrzycowej (sa-
modzielne monitorowanie stęŜenia glukozy we krwi)  
5. Edukacja chorego w celu ograniczenia czynników 
ryzyka 
5/. Opieka farmaceutyczna w schorzeniach układu mię-
śniowo – szkieletowego:  
1. Edukacja pacjenta ze zmianami w układzie ruchu 
(kontuzje mechaniczne, RZS, osteoporoza, dna mocza-
nowa, nadciśnieniem tętniczym (objawy chorobowe, 
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interpretacja wyników; ogólne zasady postępowania 
leczniczego - leczenie farmakologiczne i niefarmakolo-
kogiczne). 
2. Przykłady problemów lekowych pojawiających się w 
terapii schorzeń związanych z układem mięśniowo – 
szkieletowym). 
3. Realizacja opieki farmaceutycznej u pacjentów ze 
schorzeniami układu mięśniowo - szkieletowego - stu-
dium przypadku. 
 
 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Ocenianie ciągłe, zaliczenia praktycznych ćwiczeń (stu-
dium przypadku z zakresu poszczególnych tematów 
zajęć). 
Zaliczenie końcowe – test (20 pytań) i zaliczenie prak-
tyczne (rozwiązywanie przypadku pacjenta) 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Rutter P.; wyd. polskie pod red. J. Pluty: Opieka 

farmaceutyczna, Elsevier 2006. 
2. Lennecke K., Hagel K., Przondziono K.; wyd. 

polskie pod red. Filipek B.: Samoleczenie. 
Poradnik dla farmaceutów, MedPharm Polska 
2006. 

3. Zieglmeier M., Hein T.; wyd. polskie pod red. P. 
Niewińskiego: Interakcje leków, MedPharm 
Polska 2009. 

4. Framm J., Anschutz M., Heydel E., Mehrwald 
A., Richter A., Schomacker G., Stranz D.; wyd. 
polskie pod red. Chlebdy E.: Profile działania 
leków, MedPharm Polska 2007. 

5. Brandys J. [red].: Apteka plus pacjent. Farma-
ceuta jako profesjonalny doradca, Raabe. 

6. Jachowicz R.: Farmacja Praktyczna, PZWL 
2007. 

7. ..Balińska-Miśkiewicz W. Diagnostyka i leczenie 
astmy oskrzelowej u osób dorosłych, Farmacja 
Polska 2009, Tom 65 Nr 11: 793-803. 

8. 8.Emeryk A. red. Aerozoloterapia chorób układu 
oddechowego u dzieci, Elsevier Urban & Partner 
2006. 

9. 9.Karolewicz B., Pluta J., Haznar D.: Nebulizacja 
jako metoda podawania leków, Farmacja Polska 
2009, Tom 65 Nr 4: 291-304. 

10. Jasik M: Opieka diabetologiczna. Wybrane za-
gadnienia z diabetologii klinicznej dla aptekarzy. 
Biblioteka Naukowa Czasopisma Aptekarskiego, 
Warszawa 2005. 

11. .Strony internetowe firm farmaceutycznych pro-
dukujących leki stosowane w wyŜej wymienio-
nych schorzeniach. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Technologia postaci leku  

2.  
Nazwa jednostki prowa-
dzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05009 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kierunkowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
V rok, IX semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS 
przypisana przedmiotowi 
 

 
6 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Informacje szczegółowe 
 -  wykłady  
 -  2 godz./tydz.x7 tygod.+1godz./tydz. x 1 tydz. = 15 godz. 
 -  ćwiczenia laboratoryjne - grupy B (9 osób) 
 - 4 godz./tydz. x 3 tygod. + 1 godz./tydz.x 3 tyg.= 14 godz. 
 - ćwiczenie zaliczeniowe 1godz./tydz.x1 tydz. = 1 godz. 
          
- konsultacje  -  moŜliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych 
z kaŜdym nauczycielem prowadzącym zajęcia 2 godz./ tydzień w 
godzinach dyŜurów umieszczonych na stronie internetowej  Katedry 
www.farmstos@ump.edu.pl  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładow-
cy 
 

 
Janina Lulek , prof. dr hab. n. farm 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby 
(osób) egzaminującej bądź 
udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim 
osoba prowadząca dany 
przedmiot  

 
 Zaliczenie ćwiczeń:  
- Eliza Główka, dr farm.  
- Bartłomiej Milanowski, mgr farm 
 

12. Wymagania wstępne  Znajomość charakterystyki róŜnych postaci leku (tabletki, maści, 
czopki itd.), wybranych zagadnień z chemii fizycznej ( rozpuszczal-
ność, współczynnik podziału, szybkość rozpuszczania itd.) 
 

 
13.  

 
Cele przedmiotu (wskazane 
jest określenie celów jako 
efektów kształcenia i kom-
petencji) 

Nabycie kompetencji i umiejętności do charakteryzowania i opisu 
nowoczesnych postaci leku; przeprowadzenia badania dostępności 
farmaceutycznej substancji leczniczej z róŜnych postaci leku meto-
dami farmakopealnymi; określenia wpływu czynników technologicz-
nych oraz fizykochemicznych substancji leczniczych i pomocniczych 
na dostępność farmaceutyczną z róŜnych postaci leków. 
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14.  
Treści merytoryczne 
przedmiotu 
 

 
Farmakopealne metody badania dostępności farmaceutycznej; ba-
dania dostępności farmaceutycznej substancji leczniczych z wybra-
nych postaci leku (tabletki, maści i czopki); ocena wpływu procesów 
technologicznych i substancji pomocniczych na uwalnianie substancji 
leczniczych z postaci leku; biofarmaceutyczne aspekty formowania 
postaci leku; charakterystyka nowoczesnych postaci leku.  
 

  
Metody oceny 
 

 
-  Ćwiczenia  
- ocenianie ciągłe – forma pisemna lub ustna 
 - zaliczenie – na podstawie protokołów z ćwiczeń oraz sprawdzianu 
pisemnego (4 pytania opisowe i 1 zadania) 
 
- Egzamin końcowy z przedmiotu technologia postaci leku – koniec 
semestru IX– obejmujący zakres materiału realizowanego w ramach 
przedmiotu technologia postaci leku I-III na  III, IV i V roku (semestry 
V – IX) 
- forma egzaminu – egzamin testowy, jednokrotnego wyboru (100 
pytań); 3 terminy I terminu egzaminu oraz II i III termin ustalone ze 
studentami 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Janicki S.T., Fiebig A., Sznitowska M. (red.) Farmacja 

stosowana. PZWL, Warszawa wydanie IV poprawione i 
uzupełnione, Warszawa 2006 – 2008. 

2. Materiały z wykładów  
3. Piśmiennictwo zalecane 
4. Janicki S.T., Sznitowska M., Zieliński W. Dostępność 

farmaceutyczna i dostępność biologiczna leków. OIN-
pharma, Warszawa 2001. 

5. Dressman J.J., Kramer J. (red.) Pharmaceutical Dissolu-
tion Testing. Tylor & Francis group, Boca Raton 2005. 

6. Müller R.H., Hildebrand G.E. (red.) Technologia nowo-
czesnych postaci leków. WL PZWL, Warszawa 1998. 

7. Marzec A. (red.) Badania dostępności i równowaŜności 
biologicznej. Organizacja. Metodyka. Jakość. Dokumen-
tacja. OINpharma, Warszawa 2007.Warszawa 2007 

8. Wybrane artykuły ze specjalistycznych czasopism farma-
ceutycznych 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Propedeutyka onkologii  dla farmaceutów 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Oddział Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngolo-
gicznej - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Pozna-
niu 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05010 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Obowiązkowy 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści podstawowych 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
V rok, IX semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminaria: 30 godz 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Koordynator – Wojciech Golusiński prof. dr hab. 
Magdalena Kordylewska dr n.med. 
Anna Wegner dr n.med. 
Jakub Pazdrowski dr n.med. 
Bartosz Szybiak lekarz 
Piotr Pieńkowski lekarz 
Ewa Majchrzak lekarz 
Sławomir Marszałek dr n.k.f. 
Maria Kuśnierkiewicz mgr psychologii 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
Wojciech Golusiński prof. dr hab. 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Podstawowa wiedza w zakresie anatomii i fizjologii 
człowieka. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Celem kształcenia w zakresie onkologii jest zdobycie 
wiedzy na temat epidemiologii nowotworów w Polsce 
i na świecie, etiopatogenezy oraz profilaktyki chorób 
nowotworowych ( w tym zaznajomienie się z progra-
mem badań profilaktycznych ).  
Przekazanie informacji dotyczących interdyscyplinar-
nego leczenia nowotworów. Wykorzystywanie pod-
stawowych technik rentgenowskich do diagnostyki 
chorób nowotworowych narządów wewnętrznych i 
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układu kostnego. Zaznajomienie z najnowocześniej-
szymi trendami leczenia nowotworów (biologia mole-
kularna, terapia genowa, szczepionki). 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Nowotwory – problem społeczny i medyczny. Epide-
miologia nowotworów w Polsce i na świecie. Naj-
częstsze czynniki etiologiczne w onkologii.  
Profilaktyka nowotworów – znaczenie badań prze-
siewowych. Wyniki leczenia chorób nowotworowych. 
Diagnostyka i wczesne objawy chorób nowotworo-
wych. Czujność onkologiczna. Wykorzystanie technik 
rentgenowskich w procesie diagnostycznym chorób 
nowotworowych. 
Onkologia jako wielodyscyplinarna dziedzina – le-
czenie skojarzone ( metody miejscowe: leczenie 
operacyjne, radioterapia i systemowe: chemioterapia, 
hormonoterapia, terapia biologiczna );  leczenie ra-
dykalne  
i paliatywne. 
Podstawy chirurgii w onkologii. Kwalifikacja pacjen-
tów do zabiegu operacyjnego. Zasady leczenia chi-
rurgicznego w onkologii. Omówienie technik opera-
cyjnych. Opieka pooperacyjna. 
Sytuacje szczególne w leczeniu nowotworów. Powi-
kłania leczenia onkologicznego: chirurgicznego, ra-
dioterapii, chemioterapii, hormonoterapii. Leczenie 
chorób nowotworowych u kobiet w ciąŜy. Najczęst-
sze nowotwory u chorych zakaŜonych wirusem HIV. 
Stany nagłego zagroŜenia Ŝycia w onkologii. Ból 
nowotworowy. Opieka hospicyjna. 
 
 

15.  
Metody oceny 

 
Kolokwium zaliczeniowe pisemne 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Onkologia Kliniczna I i II- M. Krzakowski 
2. Onkologia, podręcznik dla studentów i 

lekarzy, R. Kordek 
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PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE 
 

1.  
Nazwa przedmiotu 

 
Badania kliniczne 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 

 
Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Bio-
farmacji 
 

3.  
Kod przedmiotu 

 
WFa. FAR – 05020 
 

4.  
Typ przedmiotu 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 
 

5.  
Poziom przedmiotu 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 
 

6.  
Rok studiów, semestr 

 
V rok, semestr IX 
 

7.  
Liczba punktów ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 

 
2 × 45 min/tydzień 
Całkowita liczba tygodni – 7 (6×1,5 
h/tydzień + 1×45 min) 
4 tygodnie – seminaria 
2 tygodnie – warsztaty (szpital) 
1 tydzień – zaliczenie 
metody nauczania – zadania problemowe 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Edyta Szałek, dr n. farm. 
Agnieszka Kamińska,  mgr farm. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot 
 

 
Edyta Szałek, dr n. farm. 
Agnieszka Kamińska, mgr farm. 

12.  
Wymagania wstępne 
 

 
Wiedza z zakresu farmakologii, farmakoki-
netyki. 
 

13.  
Cele przedmiotu (wskazane jest okre-
ślenie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Celem przedmiotu jest przedstawienie ak-
tualnych międzynarodowych aktów praw-
nych dotyczących badań klinicznych (z 
uwzględnieniem Deklaracji Helsińskiej, 
Zasad Dobrej Praktyki Badań Klinicznych – 
GCP, Międzynarodowej Konferencji do 
spraw Harmonizacji ICH) ze szczególnym 
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uwzględnieniem regulacji prowadzenia 
badań klinicznych w Polsce. Dodatkowo 
omówione zostaną zagadnienia dotyczące 
dokumentacji badania klinicznego, audy-
tów, inspekcji, specyfiki badań klinicznych 
fazy I-IV oraz zakres obowiązków monitora 
badań klinicznych. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 

 
Badania kliniczne prowadzone w celu reje-
stracji produktów leczniczych są obecnie 
złoŜonym procesem opierającym się na 
ciągle zmieniających się standardach i re-
gulacjach. W ramach przedmiotu przedsta-
wiona zostanie nowoczesna wiedza z za-
kresu badań leków, z uwzględnieniem pod-
staw prawnych ich prowadzenia, zakresu 
odpowiedzialności, organizacji, metodyki, 
dokumentacji i zapewnienia jakości.  

15.  
Metody oceny 
 

 
zaliczenie  
(test jednokrotnego wyboru) 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 

 
Walter M.  
Badania kliniczne. Organizacja, nadzór, 
monitorowanie.  
Wydawnictwo Oinpharma Sp. z o.o., War-
szawa 2004. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Ocena trwałości substancji leczniczych i prepara-
tów farmaceutycznych  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05021 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wtboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
V rok, IX semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
2 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Program zajęć fakultatywnych obejmuje  
- 30 godz. ćwiczeń 
Zajęcia odbywają się w blokach 5 godzinnych. 
Student ma moŜliwość bezpośredniej konsultacji z 
asystentem prowadzącym. Dodatkowo kaŜda z osób 
uczestniczących w procesie dydaktycznym ma wy-
znaczone dwie godziny zegarowe tygodniowo, w 
czasie których jest do dyspozycji studentów. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
 Anna Jelińska,dr hab.  prof. UM 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
Anna Jelińska,dr hab. prof. UM 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien znać metody analityczne stosowa-
ne w ocenie jakości leków; powinien umieć określić 
czynniki wpływające na trwałość leków, znać pod-
stawowe pojęcia dotyczące kinetyki reakcji chemicz-
nych oraz walidacji metod analitycznych. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Celem nauczania jest  
- zapoznanie z Wytycznymi ICH dotyczącymi  
  badań w zakresie trwałości leków 
- poznanie kryteriów wyboru metod  
  analitycznych stosowanych w ocenie trwałości  
  leków 
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- wyznaczanie metodami kinetycznymi  
  mechanizmu reakcji  
- zapoznanie z wykrywaniem, identyfikowaniem  
  i oznaczaniem zanieczyszczeń pochodzących  
  z rozkładu leków  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Ocena trwałości substancji i preparatów farmaceu-
tycznych obejmuje: 
- wpływ czynników katalitycznych na trwałość  
  leków 
- wyznaczenie parametrów kinetycznych i  
  termodynamicznych reakcji 
- właściwą i ogólną katalizę kwasowo-zasadową 
- wyznaczenie katalitycznych stałych szybkości  
  reakcji 
- interpretację zaleŜności log kpH – pH 
- ocenę wpływu czynników wpływających na  
  trwałość fazie stałej 
- wykrywanie, identyfikację i oznaczanie  
  zanieczyszczeń pochodzących z rozkładu  
  substancji czynnej 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
W czasie trwania zajęć student powinien wykonać 
analizy przewidziane programem zajęć oraz przygo-
tować prezentację a następnie przedstawić ją grupie 
z zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu. 
Zaliczenie następuje na podstawie interpretacji uzy-
skanych wyników badań oraz przedstawionej prezen-
tacji.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Farmakopea Polska VIII 
2. Wytyczne ICH 
3. Pawełczyk E., Hermann T.: Podstawy trwało-

ści leków, PZWL, Warszawa, 1982 
4. Pawlaczyk J., Zając M. (red.): Walidacja me-

tod analizy chemicznej, Wydawnictwo AM, 
Poznań 2001 

5. Zając M., Jelińska A., Muszalska I., Nogo-
wska M., Stanisz B.: Ocena jakości substan-
cji i preparatów farmaceutycznych według 
wymagań farmakopealnych i ICH, Wydawnic-
two Kontekst, Poznań, 2000 

6. Zając M., Jelińska A. (red.): Ocena jakości 
substancji i produktów leczniczych, Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
2010 
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278. 

 
Nazwa przedmiotu 
 

 
 Dopuszczenie do obrotu preparatów   
 farmaceutycznych i kosmetycznych. 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przed-
miot 
 

 
  Katedra i Zakład Chemii Organicznej. 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05022 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
Rok V,  IX semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminaria i warsztaty grupowe z elementami ćwi-
czeń w wymiarze: 7 tygodni po dwie godziny i 1 
tydzień - jedna godzina.- 15 godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski. 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Lucjusz Zaprutko prof. dr hab. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzami-
nującej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba 
prowadząca dany przedmiot  

 
 
 Lucjusz Zaprutko prof. dr hab. 

12.  
Wymagania wstępne  
 

 
Orientacja w rynku leków i sposobie funkcjonowania 
apteki. Wymagane wcześniejsze odbycie praktyki 
wakacyjnej w aptece. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest okre-
ślenie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Poznanie podstawowych definicji związanych z reje-
stracją leku. Zapoznanie z wymaganiami prawnymi 
stojącymi przed wytwórcą bądź importerem leku, 
pragnącym wprowadzić swój preparat farmaceu-
tyczny na polski rynek. Zaznajomienie się z proce-
durami postępowania przy zgłaszaniu wniosku reje-
stracyjnego dla preparatu farmaceutycznego lub 
środka medycznego oraz preparatu kosmetycznego. 
Nabycie umiejętności praktycznego przygotowania 
wniosku rejestracyjnego wraz z zestawem podsta-
wowych dokumentów uzupełniających, pozwalają-
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cych na zarejestrowanie w Polsce opracowanego 
przez wytwórcę preparatu farmaceutycznego. Zapo-
znanie z procedurami rejestracyjnymi obowiązują-
cymi w strukturach Unii Europejskiej. Nabycie umie-
jętności czynnego śledzenia losów dossier aŜ do 
momentu uzyskania świadectwa dopuszczenia do 
obrotu. Poznanie roli poszczególnych organów ad-
ministracji w procesie rejestracji leku. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Po zapoznaniu się z podstawowymi wymogami for-
malno-prawnymi stawianymi dokumentacji rejestra-
cyjnej leku, studenci podejmują przygotowanie wy-
branych elementów takiej dokumentacji dla przykła-
dowych preparatów farmaceutycznych. Szczególna 
uwaga zwracana jest na poprawne przygotowanie 
druków informacyjnych i skorelowanie wiadomości w 
nich zawartych z pozostałymi elementami dossier. 
Po symulowanym uzyskaniu świadectwa dopusz-
czenia do obrotu, omawiane są procedury wprowa-
dzania zmian porejestracyjnych oraz przedłuŜania 
waŜności uzyskanego wpisu. Omawiane są takŜe 
sposoby i moŜliwości uzyskania rejestracji wybrane-
go wcześniej leku w procedurach międzynarodo-
wych. Prezentowane są najwaŜniejsze wymagania 
prawa europejskiego dotyczące rejestracji wyrobów 
farmaceutycznych wytwarzanych w Polsce. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Systematyczny, aktywny udział w zajęciach, poparty 
rzeczową dyskusją na poruszane tematy. Przygoto-
wanie wybranego dokumentu rejestracyjnego dla 
jednego z leków - jako końcowa praca zaliczeniowa.  
 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
    Nr 154 z dnia 3 września 2003 r.,  
    poz. Nr 1506. 
2. A. Marzec (red.) Badania dostępności i   
   równowaŜności biologicznej, Organizacja,   
   Metodyka, Jakość, Dokumentacja.  
   OINpharma, Warszawa 2007 r. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Podstawy informacji naukowej   

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Biblioteka Główna 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05023 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
V rok, IX  semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Wykład informacyjny, instruktaŜ korzystania   
z medycznych baz  bibliograficznych  
i pełnotekstowych, praca z komputerem, pokaz z 
objaśnieniem, prezentacja multimedialna, ćwiczenia. 
praktyczne. 
 
5 zajęć - 3 godziny 1 raz  w tygodniu, łącznie 15 go-
dzin   
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Roma Hajduk, mgr 
Iwona Stebner, mgr 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
Aniela Piotrowicz mgr 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
obsługa komputera  
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Celem zajęć jest przygotowanie studentów do korzy-
stania z róŜnorodnych źródeł informacyjnych z za-
kresu farmacji i medycyny, zdobycie umiejętności 
efektywnego wyszukiwania informacji medycznej 
oraz  jej krytycznej oceny, a takŜe efektywnie wyko-
rzystywanie umiejętności informacyjnych  
w trakcie studiów, pisania pracy magisterskiej oraz  
późniejszej pracy naukowej i zawodowej. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Podstawowe pojęcia z zakresu informacji naukowej, 
źródła informacji naukowej (charakterystyka i podział 
dokumentów, wydawnictwa informacyjne, bazy kom-
puterowe, Internet jako źródło informacji). Metodyka 
korzystania ze źródeł informacji naukowej i utrwala-
nie wyników poszukiwań bibliograficznych. Lokaliza-
cja pełnych tekstów dokumentów w bibliotekach. 
Dostęp do pełnych tekstów w Internecie, elektronicz-
ne systemy dostarczania dokumentów. Elementy 
metodologii pracy naukowej, opis bibliograficzny 
dokumentów w formie drukowanej i elektronicznej, 
układ publikacji naukowej, zasady przygotowania 
pracy do druku, zagadnienia etyki naukowej i pod-
stawowe zasady prawa autorskiego. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
 
Pisemny test  sprawdzający umiejętności  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. MedLibTrain. Zostań lepszym na-

uczycielem kompetencji informacyj-
nych. Przewodnik nie tylko dla biblio-
tekarzy medycznych. Pod red.: Bar-
bary Niedźwiedzkiej i Irene Hunskar. 
Kraków: EJB, 2010. 

 
2. Bartkowiak L. Redagowanie pracy 

magisterskiej. Poznań: Wydaw. Ucz. 
AM im. K. Marcin-kowskiego, 1998. 

 
3. Piotrowicz A. Dostęp do światowego 

piśmiennictwa. Przewodnik dla uŜyt-
kowników naukowej informacji me-
dycznej. Poznań: Wydaw. Ucz. AM 
im. K. Marcinkowskiego, 1996. 

 
4. Weiner J. Technika pisania i prezen-

towania przyrodniczych prac nauko-
wych. Przewodnik praktyczny. War-
szawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Techniki menedŜerskie 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji          
Społecznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05024 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
V  rok, IX  semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
- seminaria i warsztaty grupowe (15 godz.) 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Krzysztof Kus, dr n. farm, Jana Krzysztoszek dr n. 
med. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
Krzysztof Kus, dr n. farm,  

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien znać podstawy z zakresu komuni-
kacji interpersonalnej, marketingu i samooceny  
Przedmioty obowiązkowe: Socjologia, Farmakoeko-
nomika  
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
W ramach zajęć studenci zapoznają się z technikami 
organizacji pracy, mającymi zastosowanie w wyko-
nywanej pracy menedŜera oraz podejmują próbę 
praktycznego rozwiązywania konkretnych zagadnień 
problemowych. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
ZałoŜeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów 
farmacji: 
• z organizacją pracy własnej menedŜerów (test 

samooceny organizacji pracy własnej, obieg do-
kumentów, efektywne wykorzystanie czasu wol-
nego); 

• z „zarządzaniem czasem”, metody badań struktu-
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ry czasu pracy menedŜera (przygotowanie i prze-
prowadzenie samofotografii dnia pracy); 

• ze „ścieŜką kariery zawodowej” pracownika (za-
planowanie przez studentów własnej ścieŜki ka-
riery zawodowej); 

• z zastosowaniem technik heurystycznych w pro-
cesie usprawniania pracy; 

• z wystąpieniami publicznymi i technikami wywie-
rania pozytywnego wraŜenia 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Podczas trwania seminariów studenci odbywają oce-
niane ćwiczenia praktyczne z zakresu technik mene-
dŜerskich stosowanych w aptece i odpowiadają na 
postawione przez prowadzącego pytania dotyczące 
poruszanej problematyki zajęć.  
Obecność na fakultecie jest obowiązkowa.  
Na ostatnim spotkaniu studenci piszą zaliczenie z 
formie pisemnej.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Gronbeck B., German K., Ehninger D., Monroe A. 

H.: Zasady komunikacji werbalnej, Zysk i S-ka 
Wydawnictwo, Poznań 2001 r. 

2. Oppermann K., Weber E.: Język kobiet, język 
męŜczyzn. Jak porozumieć się w miejscu pracy, 
GWP 2000 r. 

3. Thomson P.: Sposoby komunikacji interpersonal-
nej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1996 r. 

4. Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w roz-
wiązywaniu problemów w zarządzaniu, PWN, 
Warszawa 1999 r. 

5. Smoleński S.: MenedŜer przełomu wieków, OPO, 
Bydgoszcz 1999 r. 

6. Antoszkiewicz J. D., Pawlak Z.: Techniki mene-
dŜerskie, Poltex, Warszawa 2000 r. 

7. Haber H. L.: Management, Zarys zarządzania 
małą firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 
Kraków 1998 r. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Aktywność ruchowa promocją zdrowia  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05025 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
V rok, IX semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
I sfera – poznawcza 
- o zdrowotnych wartościach ruchu; ruch to zdrowie; 
ruch to Ŝycie 
- o wpływie ruchu na budowę ciała i funkcje fizjolo-
giczne 
- o psychofizycznych wartościach aktywności rucho-
wej 
- jak się usprawniać, jak relaksować, jak aktywnie 
spędzać czas wolny. 
 
II sfera - kształcąca 
- rozwijać sprawność fizyczną 
- stosować ćwiczenia zapewniające prawidłową po-
stawę i zgrabną sylwetkę, 
- stosować w praktyce czynności utylitarne, 
- organizować sobie i innym zajęcia rekreacyjno – 
sportowe, 
- dokonywać samokontroli i samooceny rozwoju fi-
zycznego, sprawności i 
umiejętności ruchowych. 
 
III sfera – afektywna 
- świadomie dbać o sprawność i zdrowie, 
- systematycznie dbać o zachowanie prawidłowej 
postawy i zgrabnej sylwetki 
- doskonalić się w wybranych dziedzinach rekreacyj-
no – sportowych 
- współdziałać z innymi i propagować zdrowy styl 
Ŝycia w środowisku rodzinnym,  
  studenckim, zawodowym itp. 
- realizować potrzeby osiągnięć, uznania, kontaktów 
międzyludzkich w działalności  
  rekreacyjno-sportowej. 
 
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu przez 8 tygo-
dni (15 godz.) 
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9.  
Język wykładowy 

 
Polski 
 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Stu-
dium WFiS 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
 
 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Rozwijanie autoedukacyjnej aktywności studentów. 
Kształtowanie osobowości zdolnej do przyjęcia na 
siebie świadomej odpowiedzialności za własną 
sprawność i zdrowie. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
− Kształtowanie inspiracji ruchu, twórczego 

działania. 
− Kształtowanie koordynacji ruchowej, wy-

czucia rytmu, estetyki ruchu. 
− Zwiększenie świadomości techniki wyko-

nywania elementów. 
− Wpajanie czucia przestrzeni i poczucia 

orientacji. 
− Kształtowanie pamięci ruchowej. 
− Akceptacja siebie. 
− Rozładowanie napięć i energii. 
− Wykształcenie nawyku i potrzeby w zdo-

bywaniu i utrzymaniu zdrowia poprzez 
róŜne ćwiczenia z wykorzystaniem urzą-
dzeń w siłowni 

− Kształtowanie sylwetki poprzez ćwiczenia 
cardio – praca tlenowa i mieszana  

− Kształtowanie uzdolnień motorycznych 
wpływających na utrzymanie prawidłowej 
sylwetki poprzez ćwiczenia cardio 

− Kształtowanie koordynacji ruchowej po-
przez róŜne ćwiczenia i grę w tenisa. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Ainsworth B. Compendium of Physi-

cal Activities: an update of activity 
codes and MET intensities. Med Sci 
Sport Exerc 2000 

2. Kuński H. Podstawy treningu zdro-
wotnego. S i T Warszawa 1985 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Monitorowanie działań niepoŜądanych wg przepi-
sów Unii Europejskiej. 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Spo-
łecznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05026 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
V  rok,  IX semestr  

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
- seminaria i warsztaty grupowe (15 godz.) 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Krzysztof Kus, dr n. farm,  

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
Krzysztof Kus, dr n. farm,  

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien znać podstawy z zakresu farmako-
dynamiki, farmakoterapii, chemii leków, leków po-
chodzenia roślinnego oraz prawa farmaceutycznego.  
Przedmioty obowiązkowe: Chemia leków, Farmako-
gnozja, Farmakologia, Prawo farmaceutyczne, Etyka.  
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Tylko niewielki procent pracowników słuŜby zdrowia 
angaŜuje się w zgłaszanie obserwowanych w co-
dziennej pracy farmaceuty działań niepoŜądanych, 
dlatego trudno jest oszacować skalę zagroŜeń doty-
czących stosowania danego produktu. DuŜa liczba 
raportów, nie zawsze zawierających pełne dane ko-
nieczne do wyciągnięcia prawidłowych wniosków, 
jakie otrzymują organy kontroli leków, zmusza do 
szukania coraz lepszych metod zgłaszania i analizy 
danych.  
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Celem zajęć jest przybliŜenie studentom wiedzy na 
temat współczesnych terapii farmakologicznych 
i związanymi z nimi działaniami niepoŜądanymi sto-
sowanych substancji zarówno w mono- jak i w polite-
rapii w świetle przepisów obowiązujących w Polsce i 
w Unii Europejskiej.  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
ZałoŜeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów 
farmacji:   
• z bezpieczeństwem stosowania leków; 
• zwrócenie uwagi na społeczny problem naduŜy-

wania leków; 
• z działaniami niepoŜądanymi leków; 
• z metodami stosowanymi w monitorowaniu bez-

pieczeństwa farmakoterapii; 
• z raportami dot. bezpieczeństwa stosowania le-

ków 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Podczas trwania seminariów studenci odpowiadają 
na postawione przez prowadzącego pytania dotyczą-
ce poruszanej problematyki zajęć.  
Obecność na fakultecie jest obowiązkowa.  
Na ostatnim spotkaniu studenci piszą zaliczenie z 
formie pisemnej.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Kostowski W., Herman Z., Farmakologia Podsta-

wy farmakoterapii, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2007. 

2. Wytyczne ICH, E2D: Post-approval Safety Data 
Management: Definitions and Standards for Ex-
pedited Reporting; 3.1.1 Spontaneous Reports. 

3. Waller PC, Arlett PA. Responding to Signals. In: 
Pharmacovigilance, Editor Mann RD, John Wiley 
and Sons Ltd; 2002. 

4. Prawo farmaceutyczne w nowelizacji z dnia 27 
lutego 2008  
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Samoleczenie – błędy samodzielnego stosowania 
leków i wynikające z nich zagroŜenia Ŝycia 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji           
Społecznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05027 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyrobu 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
V  rok, IX  semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
- seminaria i warsztaty grupowe (15 godz.) 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Krzysztof Kus, dr n. farm,  Tomasz zaprutko, mgr 
farm. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
Krzysztof Kus, dr n. farm,  

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien znać podstawy z zakresu, farmako-
terapii, działań niepoŜądanych leków, interakcji leko-
wych . 
Przedmioty obowiązkowe: Farmakognozja, Farmako-
logia, Technologia postaci leku. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Celem zajęć jest przybliŜenie studentom wiedzy na 
temat skutków i zagroŜeń wynikających z błędnego 
stosowania leków dostępnych bez recepty oraz roli 
farmaceuty w procesie samo leczenia pacjentów w 
ramach opieki farmaceutycznej..  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
ZałoŜeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów 
farmacji z tematyką: 
1.  Samoleczenie i sami opieka – definicje i przy-

czyny samodzielnego stosowania leków przez 
pacjentów 
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2. Rola farmaceuty w procesie samo leczenia – od-
powiedzialność zawodowa i prawna. 

3. Skutki błednego stosowania leków i naduŜywania 
leków bez recepty. 

4. ZagroŜenia wynikające z nadmiernego stosowa-
nia leków o tym samym składzie, ale o innej na-
zwie. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Podczas trwania seminariów studenci odpowiadają 
na postawione przez prowadzącego pytania dotyczą-
ce poruszanej problematyki zajęć.  
Obecność na fakultecie jest obowiązkowa.  
Na ostatnim spotkaniu studenci piszą zaliczenie z 
formie pisemnej.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Kostkowski W., Hermann Z., Farmakologia 

Podstawy farmakoterapii, Wydawnictwo Le-
karskie PZWL, warszawa 2007 

2. Danysz  A., Kompendium farmakologii i far-
makoterapii dla lekarzy, farmaceutów i stu-
dentów, Wydawnictwo VOLUMED, Wrocław 
1998 

3. Seńczuk W., Toksykologia, Wydawnictwo le-
karskie PZWL, WARSZAWA 1999 

4.  Filipek B., Sapa J., Samoleczenie Poradnik 
dla studentów, Wydawnictwo MedPharm pol-
ska, Wrocław 2006 

5. Kucharczyk T., Samodzielne stosowanie le-
ków Cz. I Podstawy społeczne. psycholo-
giczne i ekonomiczne, Farmacja  Polska 
1999 Nr 17. 

6. Sympozjum „Określenie zasad rozsądnego 
samo leczenia”, Biuletyn NIA 1997, Nr 4 

7. Sympozjum „ Samoleczenie w europejskim 
systemie opieki zdrowotnej „ Bruksela 23 sty-
czeń 1996, Farmacja Polska 1996, Nr 14 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Kosmetyka naturalna  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych 
i Kosmetycznych 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05028 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
V rok, IX semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Zajęcia trwają 5 tygodni, 1 spotkanie w tygodniu. 
KaŜde spotkanie trwa 3 godz. lekcyjne.  
Jest moŜliwość rozłoŜenia zajęć na 3 lub 4 tygodnie 
po wcześniejszym ustaleniu. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Renata Dawid-Pać,dr 
Maria Urbańska, dr 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
Gerard Nowak dr hab. prof. UM 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Brak 
 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zapoznanie studentów z wiadomościami dotyczący-
mi zastosowania surowców naturalnych w kosmeto-
logii i ich mechanizmów działania. Nabycie umiejęt-
ności samodzielnego doboru składników czynnych 
do preparatów kosmetycznych. 
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Pielęgnacja skóry i włosów z wykorzystaniem surow-
ców naturalnych: nawilŜanie skóry  
i naturalne surowce nawilŜające, starzenie skóry – 
składniki anti-ageing stosowane w kremach, zmiany 
kolorytu skóry, rodzaje włosów, problemy skóry gło-
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wy i pielęgnacja z wykorzystaniem składników natu-
ralnych, zmiany koloru włosów.  

15.  
Metody oceny 
 

 
Student oceniany jest na podstawie aktywnego 
udziału w zajęciach – opracowania jednego z tema-
tów. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Faber S: Kosmetyka naturalna. SPAR, War-

szawa 1993. 
2. International Journal of Cosmetic Science 
3. Lamer-Zarawska E, Noculak-Palczewska A: 

Kosmetyki naturalne. Astrum, Wrocław 1994.  
4. Martini M.-C. Kosmetologia i farmakologia skó-

ry. PZWL. Warszawa 2007. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Interakcje roślinnych surowców naturalnych 
z produktami leczniczymi i suplementami diety  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej 
przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych 
i Kosmetycznych 

3.  
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05029 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.  
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
V rok, IX semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Zajęcia mają formę seminaryjną, obejmują 5 cotygodniowych 
spotkań (po 3 godz.).  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 
 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Lidia Ratajczak, dr n. farm 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egza-
minującej bądź udzielającej zalicze-
nia w przypadku, gdy nie jest nim 
osoba prowadząca dany przedmiot 
 

 
j. w. 

 
12. 

 
Wymagania wstępne 

 
Oczekuje się od studenta znajomości aktualnych grup farma-
kologicznych; podstaw farmakokinetyki (LADME) 
i farmakodynamiki (mechanizmy działania leków, interakcje 
leków); umiejętności integrowania wiedzy 
z zakresu farmakologii, farmakognozji, leków pochodzenia 
naturalnego i bromatologii. 
 
 

13.  
Cele przedmiotu (wskazane jest 
określenie celów jako efektów 
kształcenia i kompetencji) 

 
Po zakończeniu studiowania przedmiotu student powinien: 
znać problematykę interakcji i zagroŜeń jakie niosą ze sobą, 
szczególnie w aspekcie działań niepoŜądanych pomiędzy 
lekami roślinnymi, syntetycznymi, a suplementami diety i 
poŜywieniem. Student powinien posiadać umiejętność ich 
rozpoznawania oraz wykazywać wraŜliwość w zakresie ra-
portowania tych zdarzeń (obowiązek ustawowy). 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Surowce roślinne w świetle samoleczenia 
i profilaktyki (suplementy diety) oraz polipragmazji (wzajemne 
oddziaływanie z innymi lekami roślinnymi 
i syntetykami) – bezpieczeństwo stosowania; 
ryzyko pojawienia się interakcji w złoŜonych preparatach 
pochodzenia naturalnego; konsekwencje wystąpienia inte-
rakcji podczas leczenia substancjami pochodzenia roślinne-
go; uwydatnienie interakcji 
w zakresie leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego; 
negatywne i pozytywne aspekty interakcji; przyczyny oraz 
mechanizmy interakcji 
(w fazie farmaceutycznej, farmakodynamicznej 
i farmakokinetycznej); monitorowanie przypadków działań 
niepoŜądanych w Polsce, Europie i na Świecie. 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Forma zaliczenia pracy studenta – sprawdzian testowy (1h) 
na ostatnich zajęciach. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Harkness R., Bratman S.,  Mosby’s handbook 

of drug-herb and drug-supplement interactions; 
Mosby Healthgate, 2003. 

2. Boullata J. I., Armenti V. T., Handbook of drug-
nutrient interactions; Humana Press, Totowa, New 
Jersey 2004. 

3. Kuhn M. A., Winston D., Winston and Kuhn’s herbal 
therapy and supplements: a scientific and traditional 
approach; Walters Kluwer/ Lippincott Williams & Wil-
kins Health, 2nd edit., 2008. 

4. Jarosz M., Dzieniszewski J. (red.), Suplementy diety 
a zdrowie; WL PZWL, Warszawa 2008. 

5. Jarosz M., Dzieniszewski J., UwaŜaj co jesz, gdy za-
Ŝywasz leki. Interakcje między Ŝywnością, suplemen-
tami diety, a lekami; WL PZWL, Warszawa 2007. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Marketing w aptece 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji  
Społecznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05030 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
V  rok, IX  semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
- wykłady (5 godz.) 
- seminaria i warsztaty grupowe (10 godz.) 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Krzysztof Kus, dr n. farm, Tomasz Zaprutko, mgr 
farm. 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
Krzysztof Kus, dr n. farm,  

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien znać podstawy z zakresu, farmako-
terapii, marketingu, farmakoekonomiki, socjologii, 
etyki oraz prawa farmaceutycznego.  
Przedmioty obowiązkowe: socjologia, Farmakoeko-
nomika, Farmakologia, Prawo farmaceutyczne, Ety-
ka, Socjologia.  
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Osiągnięcie sukcesu i jego utrzymanie wymaga od 
zarządzających Apteką wszechstronnej wiedzy.  
Celem kształcenia jest ocena moŜliwych realizacji i 
adaptacji działań marketingowych w aptece oraz 
analiza wpływu przyjętej orientacji marketingowej na 
kondycję ekonomiczną aptek.  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
ZałoŜeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów 
farmacji z tematyką : 
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• apteki jako podmiotu rynku farmaceutycznego.  
• pacjenta na rynku farmaceutycznym.  
• orientacji marketingowej w aptekach. 
• nowoczesnej koncepcji zarządzania apteką.  

15.  
Metody oceny 
 

 
Podczas trwania seminariów studenci odbywają oce-
niane ćwiczenia praktyczne z zakresu marketingu w 
aptece, planowania działań marketingowych i odpo-
wiadają na postawione przez prowadzącego pytania 
dotyczące poruszanej problematyki zajęć.  
Obecność na fakultecie jest obowiązkowa.  
Na ostatnim spotkaniu studenci piszą zaliczenie z 
formie pisemnej.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Szalonka K.: Marketing w aptece. Wrocław 

2005.  
2. Kostowski W., Herman Z., Farmakologia 

Podstawy farmakoterapii, Wydawnictwo Le-
karskie PZWL, Warszawa 2007. 

3. Prawo farmaceutyczne w nowelizacji z dnia 
27 lutego 2008  

4. Getzen T.E.: Ekonomika Zdrowia. Wydawnic-
two Naukowe PWN 2000 

5. Nowakowska E.: Farmakoekonomika. Uni-
wersytet Medyczny, Poznań, 2010 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Wyroby medyczne i farmaceutyczne w świetle 
dyrektyw unijnych 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Spo-
łecznej 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05031 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyrobu 

6.  
Rok studiów , semestr 
 

 
V  rok, IX semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
- seminaria i warsztaty grupowe (15 godz.) 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Krzysztof Kus, dr n. farm,  

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
Krzysztof Kus, dr n. farm,  

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien znać podstawy z zakresu, farmako-
terapii, działań niepoŜądanych leków, interakcji leko-
wych oraz prawa farmaceutycznego i Unijnego dot. 
rynku leków  
Przedmioty obowiązkowe: Farmakologia, Technolo-
gia postaci leku, Prawo farmaceutyczne. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Ujednolicenie zasad wprowadzania do obrotu wyro-
bów medycznych i produktów farmaceutycznych, 
które jednocześnie dotyczą  swobodnego przepływ 
pomiędzy krajami Unii Europejskiej – zwrócenie  
uwagi na nowe obszary napływu wyrobów farmaceu-
tycznych do Polski, które wymagają znajomości 
przepisów prawnych. WaŜnym jest, aby oferowane 
produkty spełniały wymogi bezpieczeństwa, stąd 
znajomość aktualnych regulacji prawnych Unii Euro-
pejskiej jest dla studentów bardzo waŜna. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
ZałoŜeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów 
farmacji z tematyką: 

1. Bezpieczeństwo wyrobów medycznych, incy-
denty medyczne – mechanizmy unijne nadzo-
ru rynkowego 

2. Bezpieczeństwo leczenia – zgłaszanie przy-
padków niepoŜądanych działań produktów 
leczniczych (NDL):  

a) dlaczego potrzebny jest nadzór nad bezpie-
czeństwem farmakoterapii 

b) jak monitorować bezpieczeństwo produktów 
leczniczych – wpływ uregulowań prawnych 
Unii Europejskiej  

3. Legislacja Unii Europejskiej dotycząca rynku far-
maceutycznego 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Podczas trwania seminariów studenci odpowiadają 
na postawione przez prowadzącego pytania dotyczą-
ce poruszanej problematyki zajęć.  
Obecność na fakultecie jest obowiązkowa.  
Na ostatnim spotkaniu studenci piszą zaliczenie z 
formie pisemnej.  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Projekt Twinningowy dt. Produktów Leczniczych 
PL/IB/2001/EC/06a-VI-2004 

. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Farmakokinetyka w praktyce klinicznej –  
obliczenia  
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej                             
i Farmakokinetyki 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05032 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywne dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów, semestr 
 
 

 
V rok, IX semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Seminaria 15 godz. 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Franciszek Główka , dr hab.  prof. UM 
Marta Karaźniewicz-Łada, dr  
 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  

 
 
Franciszek Główka, dr hab. prof. UM 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien posiadać wiadomości z farmakoki-
netyki, farmakologii, chemii fizycznej i matematyki 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

Farmaceuci muszą być coraz lepiej przygotowani do 
sprawowania opieki farmaceutycznej pacjentów w 
aptekach otwartych jak i na oddziałach szpitalnych 
jako specjaliści od leków. WaŜna rolę w tym działaniu 
ma do spełnienia farmakokinetyka, zwłaszcza farma-
kokinetyka kliniczna, jako główne narzędzie w tera-
peutycznym monitorowaniu leków (TDM), w opraco-
waniu indywidualnych schematów dawkowania le-
ków.  
Studenci posiądą umiejętność praktycznego zasto-
sowania teoretycznych wiadomości z farmakokinety-
ki, w tym zastosowania równań farmakokinetycznych 
w praktyce klinicznej przy obliczaniu dawek leków, 
jako niezbędnego elementu terapii monitorowanej. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
Interpretacja poziomów leku we krwi osoczu  
Wybór odpowiednich równań uwzględniających stan 
chorobowy pacjenta, funkcje głównych narządów: 
wątroby, nerek biorących udział w biotransformacji i 
eliminacji leków  
Obliczenia głównych parametrów farmakokinetycz-
nych: klirensu, pozornej objętości dystrybucji, biolo-
gicznego okresu półtrwania z poziomów leku we krwi 
czy osoczu  
Obliczenia farmakokinetyczne leków wymagających 
monitorowania u chorych: antybiotyki aminoglikozy-
dowe, digoksyna, carbamazepina, metotreksat, feny-
toina, wankomycyna, sole litu, teofilina, trójcykliczne 
antydepresanty, immunosupresanty: cyklosporyna, 
takrolimus czy sirolimus  
 

15.  
Metody oceny 
 

 
sprawdzian pisemny - rozwiązywanie zadań 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Shargel L. Wu-Pong S., Yu A.B.C. 

Applied biopharmaceutics & phar-
macokinetics.   McGraw Hill 2005. 

2. Burton M.E., Shaw L.M., J.J. Schen-
tag, Wiliams W.E.: Applied Pharma-
cokinetics & Pharmacodynamics. 
Lippincott Williams & Wilkins, 4th 
edition, 2006.  

3. Tozer T.N., Rowland M.: Introduction 
to pharmacokinetics and pharmaco-
dynamics.  

4. The Quantitative basis of drug ther-
apy. Lippincott Williams & Wilkins, 
2006.  

5. Winter M.E: Basic Clinical Pharma-
cokinetics. Lippincott W&Wilkins 4th 
edition, 2003. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Farmakoterapia geriatryczna –  
analiza przypadków 

 
2.  

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
 

 
Katedra Geriatrii i Gerontologii 
 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR -05033 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
V rok, IX semestr 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1 

8.  
Metody nauczania 
 

 
Przedmiot prowadzony jest w formie warsztatów 
grupowych i obejmuje 3 spotkania kaŜde po 5 godz. 
(w sumie 15 godz.)  
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Katarzyna Wieczorowska-Tobis, pof. dr hab 
Agnieszka Rajska-Neumann, dr n farm 
 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminu-
jącej bądź udzielającej zaliczenia w 
przypadku, gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu farma-
kologii oraz farmakokinetyki i farmakodynamiki leku.  
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest określe-
nie celów jako efektów kształcenia i 
kompetencji) 

 
Zaznajomienie studenta z potencjalnymi interakcjami 
lek-lek i lek-choroba, które mogą stanowić zagroŜe-
nie dla sprawności pacjenta starszego oraz przygo-
towanie go do rekomendacji dotyczących leków OTC 
u chorych z polipatologią i wielolekowością.  
 

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 

 
W ramach zajęć będą rozwaŜane następujące za-
gadnienia: 

 
1.Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania le-
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ków u osób starszych. 
      2. Nadmierne i niekontrolowane stosowanie le-
ków OTC.  
      3. Wielkie zespoły geriatryczne jako konsekwen-
cje stosowania leków (na przykładzie nietrzymania 
moczu, depresji i upadków). 
      4. Analiza przypadków lekowych starszych pa-
cjentów ze szczególnym uwzględnieniem roli farma-
ceuty w zapewnieniu bezpieczeństwa leczenia pa-
cjenta starszego 
 

15.  
Metody oceny 
 

 
Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie analizy 
przypadku, prowadzonej przez studenta  
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Wieczorowska-Tobis K, Rajska-Neumann A: 

Odmienności farmakoterapii geriatrycznej. W: 
Galus K (red.): Geriatria,  Elsevier Urban & 
Partner, Wrocław 2007, 267-276. 

2. Wieczorowska-Tobis K, Grześkowiak E., 
JóŜwiak A. Farmakoterapia geriatryczna. 
Akademia Medycyny Warszawa 2008. 

3. Wieczorowska-Tobis K, Grześkowiak E: Czy 
wielolekowość w geriatrii jest zawsze błę-
dem? Geriatria 2008, 2(1):55-58. 

4. Wieczorowska-Tobis K, Rajska-Neumann. 
Pułapki farmakoterapii geriatrycznej. Terapia 
2010, 18(10):24-27 

5. Rajska-Neumann A, Wieczorowska-Tobis K. 
Interakcje lekowe u starszych pacjentów. 
Farm.Pol. 2010, 66 (10):725-732. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

Nauka a pieniądze, czyli przedsiębiorczość oparta 
na wiedzy  

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej przed-
miot 
 

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków 
Leczniczych 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR - 05034 

4.  
Typ przedmiotu 
 

Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

V rok, IX semestr 

7. Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

1 

8.  
Metody nauczania 
 

Zajęcia seminaryjne - 3 spotkania po 4 godz. oraz jedno 
3 godzinne - o charakterze warsztatowym, wymagające 
od studentów czynnego udziału. Uczestnicy zobowiązani 
podczas zajęć do opracowania planu marketingowego 
własnego lub przydzielonego przez prowadzącego 
przedsięwzięcia gospodarczego. Zagadnienia przeka-
zywane w formie prezentacji multimedialnych. 

9.  
Język wykładowy 
 

Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

Jakub RóŜański, dr n. farm. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egza-
minującej bądź udzielającej zaliczenia 
w przypadku, gdy nie jest nim osoba 
prowadząca dany przedmiot  
 

 
 
 
nie dotyczy 
 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  Brak wymagań wstępnych 
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13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest okre-
ślenie celów jako efektów kształcenia 
i kompetencji) 

Nabycie umiejętności oceny potencjału rynkowego pro-
jektu biznesowego opartego na innowacyjnej koncepcji 
lub technologii.  Poznanie zasad tworzenia planu marke-
tingowego i jego prezentacji przełoŜonym, inwestorom 
lub analitykom finansowym. Nauczenie się podstaw 
zarządzania wartościami niematerialnymi, prowadzenia 
analizy marketingowej oraz tworzenia optymalnej strate-
gii wdroŜenia produktu na rynek.  

14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 Przedstawienie aspektów prawnych oraz praktycznych 

problemów związanych z załoŜeniem i prowadzeniem 
własnej działalności gospodarczej opartej na innowacyj-
nym produkcie lub technologii. Omówienie potencjalnych 
źródeł finansowania projektów inwestycyjnych. Wprowa-
dzenie do marketingu przedsięwzięć innowacyjnych, 
zasad wyceny ich wartości ekonomicznej oraz  strategii 
komercjalizacji. Wstęp do zagadnień związanych z war-
tościami niematerialnymi, a w szczególności prawem 
autorskim i prawem własności przemysłowej.  

15.  
Metody oceny 
 

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach. Pod 
koniec cyklu student zobowiązany jest do przedstawie-
nia projektu biznesowego w formie prezentacji incyden-
talnej. 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

1. M. Dussel; Marketing w praktyce; BC Edu-
kacja 2009. 

 
2. G.A. Moore; Crossing the Chasm: Marketing 

and Selling High-Tech Products to Main-
stream Customers, Revised Ed.; Harper-
Collins Pub. 2002. 

 
3. V.K. Jolly; Commercializing New Technolo-

gies: Getting from Mind to Market; Harvard 
Business School Press, Boston 1997. 
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1.  
Nazwa przedmiotu 
 

 
Łatwiej być męŜczyzną czy kobietą? Andropauza i 
menopauza. 
 

2.  
Nazwa jednostki prowadzącej 
przedmiot 
 

 
Pracownia Farmacji Praktycznej 
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku 

3.   
Kod przedmiotu  
 

 
WFa. FAR- 05035 

4.  
Typ przedmiotu 
 

 
Fakultatywny dowolnego wyboru 

5.   
Poziom przedmiotu  
 

 
Grupa treści kształcenia do wyboru 

6.  
Rok studiów , semestr 
 
 

 
V rok , IX  semestr 
 

7.  
Liczba punktów  ECTS przypisana 
przedmiotowi 
 

 
1  

8.  
Metody nauczania 
 

 
moduł 15 godz. dydaktycznych;  
Wprowadzenie - seminarium - 5 godz. 
Ćwiczenia praktyczne, warsztaty - 7 godz. 
Studium przypadków – 3godz. 
 

9.  
Język wykładowy 
 

 
Polski 

10.  
Imię i nazwisko wykładowcy 
 

 
Magdalena Olejniczak-Rabinek, mgr farm. 

11.  
Imię i nazwisko osoby (osób) egza-
minującej bądź udzielającej zalicze-
nia w przypadku, gdy nie jest nim 
osoba prowadząca dany przedmiot  
 

 
Magdalena Olejniczak-Rabinek, mgr farm. 
 
 

12.  
Wymagania wstępne  

 
Podstawowe wiadomości z zakresu: farmakologii, farma-
koterapii, fizjologii i patofizjologii: andropauzy, menopau-
zy, przerostu gruczołu krokowego, chorób narządu wzro-
ku, schorzeń tarczycy oraz podstaw opieki farmaceutycz-
nej. 
 

13.   
Cele przedmiotu (wskazane jest 
określenie celów jako efektów 
kształcenia i kompetencji) 
 
 
 

 
Poznanie etiopatogenezy, skutków i objawów podanych 
schorzeń; poznanie moŜliwości profilaktyki, farmakoterapii 
i metod alternatywnych stosowanych w leczeniu; wykry-
wanie problemów lekowych; umiejętność przekazywania 
informacji naukowej o leku; umiejętność komunikacji z 
pacjentem. 
Umiejętność przeprowadzenia wywiadu z pacjentem i 
udzielenia pomocy w zakresie doboru leków OTC w wy-
mienionych schorzeniach. 
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14.  
Treści merytoryczne przedmiotu 
 
 

 
Uaktualnienie wiedzy na temat przyczyn, objawów, dia-
gnozy, profilaktyki i leczenia andropauzy, zaburzeń erek-
cji, przerostu gruczołu krokowego, menopauzy i okresu 
klimakterium, zakaŜeń układu moczowego, zespołu su-
chego oka oraz schorzeń tarczycy. Przeprowadzenie wy-
wiadu z pacjentem (rozpoznanie róŜnicowe) i dobór od-
powiedniego preparatu OTC. Bezpieczeństwo stosowania 
środków dostępnych bez recepty: właściwe przyjęcie i 
dawkowanie leku, interakcje leków OTC z innymi lekami, 
sytuacje, w których konieczne jest skierowanie do lekarza. 
Leczenie niefarmakologiczne; styl Ŝycia; uŜywki; dieta; 
masa ciała; aktywność fizyczna 

 
15.  

Metody oceny 
 

 
Forma: przygotowanie ulotki dla pacjenta z podanej tema-
tyki oraz zaliczenie praktyczne - rozwiązanie przypadków. 
 

16.  
Spis zalecanych lektur 
 

 
1. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Menopauzy i 

Andropauzy 
2. Raabe: Apteka plus pacjent. Farmaceuta jako pro-

fesjonalny doradca 
3. K. Lennecke, K. Hagel, K. Przondziono; wyd. pol-

skie pod red. B. Filipek: Samoleczenie. Poradnik 
dla farmaceutów, MedPharm Polska 2006 

4. R. Jachowicz: Farmacja Praktyczna, PZWL 2007 
5. Framm J., Anschütz M., Heydel E., Mehrwald A., 

Richter A., Schomacker G., Stranz D.; wyd. 
polskie pod red. E. Chlebody: Profile działania le-
ków, MedPharm Polska, Wrocław 2007 

6. Rutter P.; wyd. polskie pod red. J. Pluty: Opieka 
farmaceutyczna Objawy, rozpoznanie i leczenie, 
Urban & Partner, Wrocław 2006 
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