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Program kształcenia studentów kierunku farmacja zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów:
lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012, poz. 631)
przewiduje realizację przedmiotów podstawowych w zakresach:
1) Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji,
2) Fizykochemiczne podstawy farmacji;
oraz przedmiotów kierunowych w zakresach:
1) Analiza, synteza i technologia leków,
2) Biofarmacja i skutki działania leków,
3) Praktyka farmaceutyczna,
4) Metodologia badań naukowych.
Program kształcenia zawiera:
1) wykaz

nauczanych

przedmiotów

z

ich

podziałem

na

przedmioty

obowiązkowe

i fakultatywne z uwzględnieniem liczby godzin każdego z nich, wraz z punktami ECTS;
2) podstawowe treści programowe dla każdego przedmiotu;
3) sposób realizacji każdego z nauczanych przedmiotów (wykłady, ćwiczenia, seminaria,
konwersatoria, zajęcia laboratoryjne i inne);
4) czas trwania oraz rodzaj praktyk z przypisaną im punktacją ECTS;
5) kryteria i metody oceny.
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I. WYKAZ PRZEDMIOTÓW
KSZTAŁCENIA

1. I rok
A) Przedmioty obowiązkowe

I rok
Rok /
semestr

Przedmioty obowiązkowe
(kod przedmiotu, osoba
odpowiedzialna za przedmiot)

I / II

Anatomia człowieka
MK_2
Prof. dr hab. Małgorzata Bruska

I/I

Biofizyka
MK_14
Prof. dr hab. Leszek Kubisz

Liczba godzin

Punkty
ECTS

Forma
zaliczenia

Wykł.

Ćw.

Sem.

15

15

-

3

Zaliczenie

-

30

-

4

Zaliczenie

15

30

15

6

Egzamin

30

60

-

9

Egzamin

45

90

15

15

Egzamin

I / II

Chemia organiczna
MK_18
Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

30

-

15

5

Zaliczenie

I / II

Historia filozofii
MK_11
Prof. dr hab. Michał Musielak

-

15

-

1

Egzamin/
Zaliczenie

Język łaciński
MK_44
Mgr Tadeusz Jurek

-

60

-

2

Zaliczenie

I/I

I / I - II

I / I - II

I / I - II

Biologia z podstawami
genetyki
MK_1
Dr hab. Elżbieta WandurskaNowak
Botanika farmaceutyczna
MK_9
Prof. dr hab. Jaromir
Budzianowski
Chemia ogólna
i nieorganiczna
MK_15
Prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek

11

Język obcy
MK_43
Mgr Tadeusz Jurek

-

60

-

2

Zaliczenie

I/I

Matematyka
MK_19
Mgr Antoni Lemańczyk

-

30

-

3

Zaliczenie

I / II

Socjologia
MK_12
Prof. dr hab. Michał Musielak

-

15

-

1

Egzamin/
Zaliczenie

I / II

Statystyka
MK_20
Mgr Antoni Lemańczyk

-

30

-

2

Zaliczenie

I/I

Szkolenie w zakresie bhp
i ochrony przeciwpożarowej
Jerzy Sut

5

-

-

-

Zaliczenie

I/I

Przysposobienie
biblioteczne
Mgr Aniela Piotrowicz

-

2

-

-

Zaliczenie

140

437

45

53

I / I - II

Łącznie przedmioty obowiązkowe
Przedmioty fakultatywne

7

Łącznie do zaliczenia I roku

60

B) Przedmioty fakultatywne

I rok
Rok /
semestr

I / I - II

12

Przedmioty fakultatywne
(kod przedmiotu, osoba
odpowiedzialna za przedmiot)
Aromaterapia
F_6
Prof. dr hab. Gerard Nowak

Liczba godzin
Wykł.

Ćw.

Sem.

-

-

15

Punkty
ECTS

Forma
zaliczenia

1

Zaliczenie

I/I

I / I - II

I / I - II

I / II

I / I - II

I/I

I / II

I / I - II

I / I - II

I / II

Chemia w życiu codziennym
F_13
Prof. dr hab. Zenon Kokot, dr
Jan Matysiak

-

15

-

1

Zaliczenie

Komunikacja społeczna
F_25
Dr Jarosław Skommer

-

-

15

1

Zaliczenie

-

30

-

1

Zaliczenie

-

7

8

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

30

-

-

2

Zaliczenie

-

15

-

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

Student-Absolwent-Pracownik
F_77
Mgr Magdalena Cerbin

-

-

15

1

Zaliczenie

Systemy nazewnictwa
substancji chemicznych
F_80
Dr hab. Anna Katrusiak

-

-

15

1

Zaliczenie

Kształtowanie sprawności
ruchowej i prawidłowej
sylwetki ciała
F_30
Dr Janusz Przybylski
Naturalne substancje
aktywne w piwie
F_41
Dr Dorota Olender
Problematyka patologii
społecznej
F_62
Dr Małgorzata GromadeckaSutkiewicz, mgr Jan Kłos
Propedeutyka biofizyki
F_65
Dr Krzysztof Michalak
Rośliny lecznicze i chronione w
warunkach naturalnych i
uprawie
F_68
Dr Anna Budzianowska
Socjologia zdrowia i medycyny
F_75
Dr Małgorzata GromadeckaSutkiewicz, mgr Jan Kłos
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I / I - II

Zachowania zdrowotne
społeczeństwa polskiego
F_ 95
Dr Małgorzata GromadeckaSutkiewicz, mgr Jan Kłos

-

-

15

1

Zaliczenie

Punkty
ECTS

Forma
zaliczenia

2. II rok
A) Przedmioty obowiązkowe

II rok
Rok /
semestr

Przedmioty obowiązkowe
(kod przedmiotu, osoba
odpowiedzialna za przedmiot)

Liczba godzin
Wykł.

Ćw.

Sem.

15

-

15

3

Zaliczenie

Chemia analityczna
II / III - IV MK_16
Prof. dr hab. Zenon J. Kokot

45

120

15

13

Egzamin

Chemia fizyczna
II / III - IV MK_17
Prof. dr hab. Franciszek Główka

30

75

15

9

Egzamin

Chemia organiczna
II / III - IV MK_18
Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

45

120

-

13

Egzamin

II / III

Fizjologia człowieka
MK_3
Dr hab. Jacek Koźlik

30

36

9

5

Egzamin

II / IV

Immunologia
MK_6
Prof. dr hab. Andrzej
Mackiewicz

-

30

-

2

Zaliczenie

II / IV

14

Biochemia
MK_5
Prof. dr hab. Wanda
Baer-Dubowska

Język obcy
II / III - IV MK_43
Mgr Tadeusz Jurek

-

60

-

3

Egzamin

Kwalifikowana pierwsza
pomoc
II / III - IV
MK_10
Dr hab. Hanna Billert

-

30

15

2

Zaliczenie

30

-

45

5

Egzamin

-

30

-

1

Zaliczenie

195

501

114

56

II / IV

Patofizjologia
MK_4
Prof. dr hab. Marek Simon

II / III

Technologia informacyjna
MK_21
Prof. dr hab. Jerzy A. Moczko

Łącznie przedmioty obowiązkowe
Przedmioty fakultatywne

4

Łącznie do zaliczenia I roku

60

B) Przedmioty fakultatywne

II rok
Rok /
semestr

Przedmioty fakultatywne
(kod przedmiotu, osoba
odpowiedzialna za przedmiot)

Kinezjologia
II / III - IV F_24
Mgr Barbara Purandare
Oddziaływania
międzycząsteczkowe
II / III - IV
F_47
Dr hab. Anna Katrusiak
Patomechanizm molekularny
zaburzeń wchłaniania i
wydalania – nerka i jelito
II / IV
F_50
Prof. dr hab. Marek Simon

Liczba godzin

Punkty
ECTS

Forma
zaliczenia

Wykł.

Ćw.

Sem.

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

15

Planowanie rodziny i
seksuologia
II / III - IV
F_51
Prof. dr hab. Maciej Wilczak

-

-

15

1

Zaliczenie

Podstawy biokrystalografii
II / III - IV F_52
Dr Ewa Tykarska

-

15

-

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

30

-

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

6

9

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

7

8

1

Zaliczenie

Postępy w chemii związków
heterocyklicznych
II / IV
F_57
Dr Krystyna Majewska
Produkty pszczele – działanie i
zastosowanie w lecznictwie
II / III - IV
F_63
Dr Jan Matysiak
Rozwój seksuologii ze
szczególnym uwzględnieniem
aspektów biologicznoII / III - IV
medycznych
F_71
Dr hab. Anita Magowska
Ruch jako profilaktyka chorób
zawodowych
II / III - IV
F_72
Dr Janusz Przybylski
Struktura i znaczenie
wybranych biocząsteczek
II / IV
F_76
Dr Krystyna Majewska
Technika mikrofalowa w
naukach farmaceutycznych
II / IV
F_81
Dr Anna Pawełczyk
Wykorzystanie promieniowania
elektromagnetycznego w analizie
związków organicznych
II / IV
F_ 93
Dr hab. Andrzej Gzella
Ziołowe przepisy na co dzień
II / III - IV F_102
Dr Marlena Dudek-Makuch

16

3. III rok
A) Przedmioty obowiązkowe

III rok
Rok /
semestr

Przedmioty obowiązkowe
(kod przedmiotu, osoba
odpowiedzialna za przedmiot)

Liczba godzin

Punkty
ECTS

Forma
zaliczenia

Wykł.

Ćw.

Sem.

-

60

30

6

Egzamin

-

10

20

2

Zaliczenie

Chemia leków
MK_23
Prof. dr hab. Anna Jelińska

60

135

60

15

Egzamin

III / V

Chemia radiofarmaceutyczna
MK_22
Prof. dr hab. Anna Jelińska

15

-

-

1

Zaliczenie

III / V-VI

Farmakognozja
MK_27
Prof. dr hab. Irena Matławska

30

120

-

9

Egzamin

30

15

-

3

Zaliczenie

15

75

-

5

Egzamin

30

150

-

11

Zaliczenie

III / V

III / VI

III / V-VI

III / VI

III / VI

III / V-VI

Biochemia
MK_5
Prof. dr hab. Wanda
Baer-Dubowska
Biologia molekularna
MK_7
Prof. dr hab. Wanda
Baer-Dubowska

Farmakologia z
farmakodynamiką
MK_30
Prof. dr hab. Teresa BobkiewiczKozłowska
Mikrobiologia
MK_8
Dr hab. Marzena Gajęcka,
prof. nadzw. UM
Technologia postaci leku I
MK_26
Prof. dr hab. Janina Lulek

17

Praktyka wakacyjna w aptece
otwartej
MK_46
Dr Arleta Matschay

III / VI

Łącznie przedmioty obowiązkowe

-

160

-

5

180

725

110

57

Przedmioty fakultatywne

3

Łącznie do zaliczenia I roku

60

Zaliczenie

B) Przedmioty fakultatywne

III rok
Rok /
semestr

III / V-VI

III / V-VI

III / V-VI

III / VI

18

Przedmioty fakultatywne
(kod przedmiotu, osoba
odpowiedzialna za przedmiot)
ABC farmacji weterynaryjnej
F_1
Dr Magdalena
Olejniczak-Rabinek
Apteka natury w Ogrodzie
Katedry Naturalnych
Surowców Leczniczych i
Kosmetycznych
F_5
Dr Joanna Nawrot
Dobór synonimów leków w
wybranych stanach
patologicznych w oparciu o
program komputerowy „KS
Apteka”
F_14
Prof. dr hab. Marek Simon
Farmakologia PPG
(perinatalna, pediatryczna,
geriatryczna)
F_19
Dr Piotr Ruszkowski

Liczba godzin

Punkty
ECTS

Forma
zaliczenia

Wykł.

Ćw.

Sem.

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

15

-

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

Hormony płciowe. W jaki
sposób rozważnie podchodzić
do preparatów hormonalnych?
F_27
Dr Michał Cichocki
Innowacyjne metody biologii
molekularnej stosowane w
diagnostyce medycznej
F_104
Dr hab. Błażej Rubiś
Język obcy w praktyce
farmaceutycznej
F_23
Mgr Tadeusz Jurek

-

-

15

1

Zaliczenie

9

-

6

1

Zaliczenie

-

30

-

2

Zaliczenie

Kosmeceutyki
F_28
Dr Przemysław Zalewski

-

-

15

1

Zaliczenie

III / V-VI

Lektorat języka angielskiego
F_31
Mgr Tadeusz Jurek

-

-

15

1

Zaliczenie

III / V-VI

Lektorat języka francuskiego
F_32
Mgr Tadeusz Jurek

-

-

15

1

Zaliczenie

III / V-VI

Lektorat języka niemieckiego
F_33
Mgr Tadeusz Jurek

-

-

15

1

Zaliczenie

-

15

-

1

Zaliczenie

-

15

-

1

Zaliczenie

-

15

-

1

Zaliczenie

III / VI

III / VI

III / V

III / V

III / V-VI

III / V-VI

III / V-VI

Metody chromatograficzne w
analizie leku roślinnego
F_38
Prof. dr hab. Irena Matławska
Metody izolacji i analityki
związków biologicznie
czynnych w surowcach
roślinnych
F_39
Prof. dr hab. Irena Matławska
Mikrobiologiczna kontrola
środków farmaceutycznych i
materiałów medycznych oraz
wyrobów perfumeryjno-

19

kosmetycznych
F_106
Dr hab. Marzena Gajęcka,
prof. nadzw. UM

III / V

III / V-VI

III / V-VI

III / V-VI

III / V-VI

III / VI

III / V-VI

III / V-VI

20

Nutrikosmetyki
F_ 43
Dr Judyta Cielecka-Piontek
Obrazowanie cyfrowe w
medycynie i farmacji
F_44
Dr hab. Marek K. Bernard
Ocena kosztów terapii dla
wybranych leków z grupy
OTC
F_45
Dr Krzysztof Kus
Podstawy neurobiologii
F_54
Dr hab. Jolanta Dorszewska
Pozaeuropejskie rośliny
lecznicze w preparatach
określonych jako suplementy
diety
F_59
Dr hab. Wiesława Bylka, prof.
nadzw. UM
Preparaty krwiopochodne
i ich zastosowanie w
lecznictwie
F_61
Dr Ewa Ignatowicz
Rośliny lecznicze w uprawie.
Przetwórstwo surowców
zielarskich
F_69
Prof. dr hab. Irena Matławska
Rośliny o właściwościach
leczniczych, kosmetycznych,
przemysłowych w Palmiarni
Poznańskiej
F_70
Dr Małgorzata Wojcińska

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

30

-

2

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

15

-

1

Zaliczenie

-

15

-

1

Zaliczenie

III / V-VI

III / V-VI

III / V-VI

III / VI

III / V-VI

Ruch profilaktyką zdrowia
F_73
Dr Janusz Przybylski
Surowce roślinne i zwierzęce
w preparatach
homeopatycznych
F_78
Dr Anna Gawron-Gzella
Terapia genowa jako
alternatywa farmakoterapii
F_83
Dr Krzysztof Kus
Wybrane elementy
rentgenografii strukturalnej
F_92
Dr hab. Andrzej Gzella
Zasady nadzoru nad
bezpieczeństwem produktu
leczniczego w praktyce
(Pharmacovigilance)
F_99
Prof. dr hab. Elżbieta
Nowakowska

-

30

-

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

5

10

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

Punkty
ECTS

Forma
zaliczenia

2

Zaliczenie

4. IV rok
A) Przedmioty obowiązkowe

IV rok
Rok /
semestr

IV / VIII

Przedmioty obowiązkowe
(kod przedmiotu, osoba
odpowiedzialna za przedmiot)
Biotechnologia
farmaceutyczna
MK_25
Prof. dr hab. Jaromir
Budzianowski

Liczba godzin
Wykł.

Ćw.

Sem.

30

-

-

21

IV/ VII VIII

Bromatologia
MK_32
Prof. dr hab. Juliusz Przysławski

26

36

13

4

Egzamin

IV / VII

Farmakokinetyka
MK_29
Dr hab. Maria Chrzanowska

10

20

-

3

Egzamin

90

90

-

11

Egzamin

15

75

-

6

Egzamin

IV / VII

Historia farmacji
MK_40
Dr hab. Anita Magowska

-

15

-

1

Zaliczenie

IV / VIII

Leki pochodzenia naturalnego
MK_33
Prof. dr hab. Gerard Nowak

-

-

30

2

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

15

75

-

6

Egzamin

IV/ VII VIII

IV / VIII

IV / VII VIII

IV / VII

Farmakologia z
farmakodynamiką
MK_30
Prof. dr hab. Teresa BobkiewiczKozłowska
Farmakoterapia z naukową
informacją o lekach
MK_36
Prof. dr hab.
Edmund Grześkowiak

Ochrona własności
intelektualnej
MK_49
Dr Dorota Olender
Synteza i technologia środków
leczniczych (ćwiczenia z
elementami biotechnologii)

MK_24
Dr hab. Stanisław Sobiak/
Dr hab. Tomasz Gośliński

IV / VII VIII

Technologia postaci leku II
MK_26
Prof. dr hab. Janina Lulek

45

68

22

9

Zaliczenie

IV / VII VIII

Toksykologia
MK_31
Prof. dr hab. Jadwiga JodynisLiebert

30

60

-

6

Egzamin

22

IV / VIII

Praktyka wakacyjna
w aptece szpitalnej / innej
jednostce
MK_47
Dr Arleta Matschay

Łącznie przedmioty obowiązkowe

-

160

-

5

261

599

80

56

Przedmioty fakultatywne

4

Łącznie do zaliczenia IV roku

60

Zaliczenie

B) Przedmioty fakultatywne

IV rok
Rok /
semestr

Przedmioty fakultatywne
(kod przedmiotu, osoba
odpowiedzialna za przedmiot)

Liczba godzin

Punkty
ECTS

Forma
zaliczenia

Wykł.

Ćw.

Sem.

IV / VII

Analiza chemiczna
nutrikosmetyków i
kosmeceutyków
F_3
Dr Judyta Cielecka-Piontek

-

-

15

1

Zaliczenie

IV / VII

Analiza leków złożonych
F_4
Dr Magdalena Ogrodowczyk

15

30

-

3

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

IV / VII VIII

IV / VII VIII

IV / VII VIII

Biologiczne uwarunkowania
chorób cywilizacyjnych
F_8
Prof. dr hab. Krystyna Czyżewska
Biomateriały i nanotechnologia
dla farmaceutów
F_9
Dr hab. Tomasz Gośliński
Biostatystyka – metody
zaawansowane
F_10
Prof. dr hab. Jerzy Moczko

23

IV / VIII

Pharmaceutical Biotechnology
F_11
Professor Oliver Kayser PhD

-

-

10

2

Zaliczenie

IV / VII VIII

Biotechnologia roślin w farmacji
F_12
Dr hab. Barbara Thiem

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

25

5

1

Zaliczenie

-

-

30

2

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

2

7

6

1

Zaliczenie

9

-

6

1

Zaliczenie

-

9

6

1

Zaliczenie

IV / VII VIII

IV / VII VIII

IV / VII VIII

IV / VII VIII

IV / VII VIII

IV / VII VIII

IV / VII VIII

IV / VII VIII

24

Elementy chemioinformatyki
w farmacji
F_15
Dr hab. Marek K. Bernard
Elementy kosmetologii w
praktyce farmaceutycznej
F_16
Prof. dr hab. Gerard Nowak
Farmakogenetyka z
farmakologią molekularną
F_17
Dr Piotr Ruszkowski
Farmakokinetyka w praktyce
klinicznej - obliczenia
F_18
Prof. dr hab. Franciszek Główka
Fotoprotektory
i fotouczulacze
F_21
Dr hab. Beata Stanisz
Grzyby i porosty – znaczenie dla
człowieka
F_103
Dr Marcin Szymański
Innowacyjne metody biologii
molekularnej stosowane w
diagnostyce medycznej
F_104
Dr hab. Błażej Rubiś
Komputeryzacja w medycynie –
medyczne bazy danych a
systemy zarządzania jednostką
medyczną
F_98
Dr Krzysztof Kus

IV / VII VIII

Komunikacja w aptece
F_26
Dr Krzysztof Kus

-

-

15

1

Zaliczenie

IV / VII VIII

Lektorat języka angielskiego
F_31
Mgr Tadeusz Jurek

-

-

15

1

Zaliczenie

IV / VII VIII

Lektorat języka francuskiego
F_32
Mgr Tadeusz Jurek

-

-

15

1

Zaliczenie

IV / VII VIII

Lektorat języka niemieckiego
F_33
Mgr Tadeusz Jurek

-

-

15

1

Zaliczenie

-

15

-

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

IV / VII VIII

IV / VII VIII

IV / VII VIII

IV / VIII

IV / VIII

Mikrobiologiczna kontrola
warunków sanitarno higienicznych w placówkach
służby zdrowia i wytwórniach
farmaceutycznych
F_105
Dr hab. Marzena Gajęcka,
prof. nadzw. UM
Nowoczesne materiały
opatrunkowe w leczeniu ran
F_42
Dr Magdalena Olejniczak-Rabinek
Opieka farmaceutyczna
w geriatrii
F_48
Prof. dr hab. Katarzyna
Wieczorowska-Tobis
Porada farmaceuty w aptece w
zakresie preparatów
pielęgnacyjnych
F_101
Dr Arleta Matschay
Porada farmaceutyczna w
aptece w zakresie stosowania
preparatów homeopatycznych
F_56
Dr Arleta Matschay

25

IV / VII VIII

IV / VII VIII

IV / VIII

IV / VIII

IV / VII VIII

IV / VIII

IV / VII VIII

IV / VII VIII

IV / VII VIII

26

Profesjonalne doradztwo
w aptece – wybrane zagadnienia
F_64
Mgr Magdalena Cerbin
Przedsiębiorczość
oparta na wiedzy
F_66
Dr Jakub Różański,
Mgr Magdalena Cerbin
Rola farmaceuty w
rozwiązywaniu wybranych
problemów zdrowotnych u
matki i dziecka
F_67
Dr Arleta Matschay
Testy diagnostyczne w aptece
ogólnodostępnej
F_85
Dr Magdalena
Waszyk-Nowaczyk
Wellness – budowanie
równowagi psychofizycznej
F_86
Dr Janusz Przybylski
Wiek dojrzały i podeszły –
problemy zdrowotne
F_87
Prof. dr hab. Edmund
Grześkowiak
Własność intelektualna a rynek
farmaceutyczny
F_88
Dr Jakub Różański
Wprowadzenie do modelowania
molekularnego
F_89
Dr Zbigniew Dutkiewicz
Współczesne zagrożenia
środowiskowe człowieka
F_90
Prof. dr hab. Jadwiga JodynisLiebert

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

30

-

1

Zaliczenie

-

-

30

2

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

15

-

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

IV / VII VIII

IV / VII VIII

IV / VII VIII

Współpraca farmaceuty i
lekarza, ich wizerunek i
kompetencje w realiach systemu
służby zdrowia
F_91
Mgr Magdalena Cerbin
Zasady GMP w produkcji i
dystrybucji preparatów
farmaceutycznych
F_96
Dr hab. Stanisław Sobiak
Zasady żywienia w
zróżnicowanych wiekowo
grupach ludności
F_97
Prof. dr hab. Juliusz Przysławski

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

7

8

1

Zaliczenie

Punkty
ECTS

Forma
zaliczenia

5. V rok i sześciomiesięczna praktyka zawodowa w aptece
A) Przedmioty obowiązkowe

V rok
Rok /
semestr

V / IX

V / IX

V / IX

Przedmioty obowiązkowe
(kod przedmiotu, osoba
odpowiedzialna za przedmiot)
Biofarmacja
MK_28
Prof. dr hab. Edmund
Grześkowiak
Etyka ogólna
MK_42
Prof. dr hab. Elżbieta
Nowakowska
Etyka zawodowa
MK_41
Dr Leszek Bartkowiak

Liczba godzin
Wykł.

Ćw.

Sem.

-

15

-

1

Zaliczenie

15

-

-

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

27

V / IX

Farmacja praktyczna w aptece
MK_34
Dr Arleta Matschay

V / IX

Farmakoekonomika
MK_38
Prof. dr hab. Elżbieta
Nowakowska

-

27

3

2

Zaliczenie

10

-

20

2

Zaliczenie

V / IX

Higiena i epidemiologia
MK_39
Dr hab. Jerzy Marcinkowski

-

20

10

2

Egzamin

V / IX

Opieka farmaceutyczna
MK_35
Dr Arleta Matschay

-

42

3

3

Zaliczenie

30

-

-

1

Zaliczenie

-

-

30

2

Zaliczenie

V / IX

Technologia postaci leku III
MK_26
Prof. dr hab. Janina Lulek

-

12

3

4

Egzamin

V/X

Ćwiczenia specjalistyczne i
metodologia badań
MK_45

-

375

-

35

Egzamin

55

491

84

54

V / IX

V / IX

Prawo farmaceutyczne
MK_37
Prof. dr hab. Elżbieta
Nowakowska
Propedeutyka onkologii dla
farmaceutów
MK_13
Prof. dr hab. W. Golusiński

Łącznie przedmioty obowiązkowe
Przedmioty fakultatywne

6

Łącznie do zaliczenia V roku

60

Sześciomiesięczna
praktyka zawodowa w
aptece (po obronie
pracy magisterskiej)

28

Praktyka zawodowa
MK_48
Prof. dr hab. Lucjusz
Zaprutko

-

960

-

30

Zaliczenie

B) Przedmioty fakultatywne

V rok
Rok /
semestr

Przedmioty fakultatywne
(kod przedmiotu, osoba
odpowiedzialna za przedmiot)

Liczba godzin

Punkty
ECTS

Forma
zaliczenia

Wykł.

Ćw.

Sem.

-

30

-

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

V / IX

Kosmetyka naturalna
F_29
Prof. dr hab. Gerard Nowak

-

-

15

1

Zaliczenie

V / IX

Łatwiej być mężczyzną czy
kobietą? Andropauza i
menopauza
F_34
Dr Magdalena
Olejniczak-Rabinek

-

-

15

1

Zaliczenie

V / IX - X

V / IX

V / IX

V / IX

V / IX

V / IX

Aktywność ruchowa promocją
zdrowia
F_2
Dr Janusz Przybylski
Badania kliniczne
F_7
Prof. dr hab.
Edmund Grześkowiak
Biostatystyka – metody
zaawansowane
F_10
Prof. dr hab. Jerzy Moczko
Farmakokinetyka w praktyce
klinicznej - obliczenia
F_18
Prof. dr hab. Franciszek Główka
Farmakoterapia geriatryczna analiza przypadków
F_20
Prof. dr hab. Katarzyna
Wieczorowska-Tobis
Interakcje roślinnych
surowców naturalnych z
produktami leczniczymi i
suplementami diety
F_22
Dr Joanna Nawrot

29

V / IX

V / IX

V / IX

V / IX

V / IX

V / IX

V / IX

V / IX

V / IX

30

Marketing w aptece
F_35
Dr Krzysztof Kus
Monitorowanie działań
niepożądanych wg przepisów
Unii Europejskiej
F_40
Dr Krzysztof Kus
Ocena trwałości substancji
leczniczych i preparatów
farmaceutycznych
F_46
Prof. dr hab. Anna Jelińska
Opieka nad pacjentem
onkologicznym
F_49
Prof. dr hab. Edmund
Grześkowiak
Podstawy informacji naukowej
F_53
Mgr Aniela Piotrowicz
Praktyczne aspekty wdrażania
opieki farmaceutycznej
w Polsce i na świecie
F_60
Dr Magdalena Waszyk-Nowaczyk
Samoleczenie – błędy
samodzielnego stosowania
leków i wynikające z nich
zagrożenia życia
F_ 74
Dr Krzysztof Kus
Surowce roślinne w
kosmetykach i przyprawach
F_79
Dr Joanna Nawrot
Techniki menedżerskie
F_82
Dr Krzysztof Kus

5

-

10

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

30

-

2

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

-

30

-

2

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie

V / IX - X

V / IX

Współpraca farmaceuty i
lekarza, ich wizerunek i
kompetencje w realiach
systemu służby zdrowia
F_91
Mgr Magdalena Cerbin
Wyroby medyczne i
farmaceutyczne w świetle
dyrektyw unijnych
F_94
Dr Krzysztof Kus

-

-

15

1

Zaliczenie

-

-

15

1

Zaliczenie
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II. SYLABUSY

I rok
Przedmioty obowiązkowe

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

FARMACJA
Anatomia człowieka

jednolite studia
stacjonarne
Poziom i forma
magisterskie
studiów
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_2
3
ECTS
modułu
prof. dr hab. Małgorzata Bruska
Osoba odpowiedzialna

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Anatomii
Prawidłowej

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Cel
kształcenia

semestr
wykłady
ćwiczenia
Forma zajęć
II
15
15
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji
Poznanie podstawowych wiadomości o budowie i topografii ciała ludzkiego.

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_U01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

mbruska@ump.edu.pl
tel. 61/8546565

obowiązkowy

seminaria
—

Wykłady
Ogólne wiadomości o układzie szkieletowym, naczyniowym, nerwowym, oddechowym,
pokarmowym, moczowo-płciowym, wewnątrzwydzielniczym.
Ćwiczenia
Budowa i podział szkieletu, połączenia kości. Budowa serca, główne tętnice i żyły oraz pnie
chłonne. Budowa mózgowia i rdzenia kręgowego, nerwy rdzeniowe i czaszkowe, układ nerwowy
autonomiczny. Budowa oka i ucha. Topografia, budowa i funkcja narządów układu oddechowego,
pokarmowego i moczowo-płciowego.
Wykłady i ćwiczenia.
Prezentacje multimedialne, modele i preparaty anatomiczne.
Zaliczenie końcowe pisemne.
Obecność i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach.
1. Woźniak W. (red.) Anatomia człowieka – podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy
wyd. II popr. i uzup. Wyd. Med. Urban & Partner 2003.
2. Sobotta , Atlas anatomii człowieka tom I i II, Wyd. Med. Urban & Partner 2006.
1. Drake R.L., Wayne Vogl A., Mitchel A.W.M. Anatomia – Gray. Podręcznik dla
studentów tom 1 – 3. Red. Wyd. I polskiego: Bruska M., Ciszek B., Kowiański P.,
Woźniak W. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010.
Odniesienie do
Efekty kształcenia
kierunkowych efektów
kształcenia
Zna prawidłową budowę anatomiczną organizmu ludzkiego
i podstawowe zależności między budową i funkcją organizmu.
Stosuje nomenklaturę anatomiczną do opisu stanu zdrowia.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *

A.W4
A.U4
15 x 1h
15 x 1h

15h
15h

15 x 2h

30h

37

przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta
Wskaźniki
ilościowe

1 x 20h

20h
80h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

30h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

45h

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
Data
opracowania
programu

38

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

29.05.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Kolokwium pisemne.

dr n. med. Ewa Korzeniowska-Kromer

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

FARMACJA
Biofizyka
Katedra i Zakład Biofizyki

jednolite studia
stacjonarne
Poziom i forma
magisterskie
studiów
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_14
4
ECTS
modułu
prof. dr hab. Leszek Kubisz
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

kubisz@amu.edu.pl
61/8546227

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
I
30
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – B. Fizykochemiczne podstawy farmacji
Student poznaje najważniejsze zjawiska fizyczne leżące u podstaw procesów zachodzących
w organizmie człowieka (przepływ krwi, powstawanie i przewodzenie impulsów nerwowych,
przemiana materii, transport przez błony biologiczne); poznaje zjawiska towarzyszące
oddziaływaniu na materię niektórych czynników fizycznych (pole elektryczne, światło,
elektromagnetyczne promieniowanie jonizujące); zaznajamia się z ogólnymi zasadami
wykonywania bezpośrednich i pośrednich pomiarów wielkości fizycznych oraz opracowania
wyników tych pomiarów (wykresy, najprostsze sposoby szacowania błędów). Kształtowane są
zachowania przydatne w sytuacjach problemowych, (określanie celu działania, dokumentowanie
jego przebiegu, formułowanie wniosków).
Ćwiczenia
Tematy wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych:
1. Wyznaczanie rozmiarów małych obiektów metodą mikroskopową
2. Polarymetria
3.Warstwa monomolekularna i napięcie powierzchniowe
4. Dyfuzja, dializa, elektrodializa
5. Przewodnictwo elektryczne tkanek
6. Siła elektromotoryczna ogniwa stężeniowego
7. Refraktometria
8. Absorpcjometria
9. Osłabianie promieniowania jonizującego
10. Prawa przepływu przez naczynia, fala tętna
11. Potencjał czynnościowy neuronu
12. Właściwości lepko-sprężyste mięśni
13. Wyznaczanie przemiany materii, biokalorymetria.
Studenci uczestniczą w 12 zajęciach. Na pierwszych omawiana jest metodyka pomiarów,
opracowywania wyników i szacowania błędów pomiarowych. Pozostałe 11 zajęć to ćwiczenia
laboratoryjne, w trakcie których studenci wykonują określony eksperyment.
W trakcie każdych ćwiczeń oceniane jest przygotowanie teoretyczne do ćwiczenia (krótki test przed
rozpoczęciem zajęć) oraz przebieg ćwiczenia: wyniki uzyskane w przeprowadzanym
eksperymencie i wnioski wyprowadzone na podstawie wyników (ocena protokołu z eksperymentu).
Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest pozytywna ocena zarówno z testu jak i protokołu.
Student otrzymuje 0-5 punktów za każde ćwiczenie. Uzyskanie minimum punktów upoważnia do
przystąpienia do kolokwium końcowego z ćwiczeń w formie pisemnej, w czasie którego student
zdaje całość obowiązującego materiału.
Aby uzyskać zaliczenie student zobowiązany jest zdać kolokwium zaliczeniowe. Z kolokwium
zwolnieni są studenci, którzy uzyskają średnią z ćwiczeń min. 4.0.
obowiązkowy

1. „Wybrane ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki” 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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Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

P_W03
P_W04
P_W05
P_W06

P_W07

P_W08
P_W09

P_W10
P_W11
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05

P_U06
P_U07
P_U08

P_U09

P_U10
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1. Schmidt, R.F., Thews G. Fizjologia człowieka, Springer-Verlag 1983.

Efekty kształcenia
zna strukturę i funkcje błon biologicznych oraz mechanizmy
transportu przez błony;
zna fizyczne podstawy procesów fizjologicznych (krążenia,
przewodnictwa nerwowego, wymiany gazowej, ruchu, wymiany
substancji);
charakteryzuje wpływ czynników fizycznych środowiska na
organizmy żywe;
zna metodykę pomiarów wielkości biofizycznych;
zna biofizyczne aspekty diagnostyki i terapii;
zna budowę atomu i cząsteczki, układ okresowy pierwiastków
i właściwości izotopów promieniotwórczych w aspekcie ich
wykorzystania w diagnostyce i terapii;
zna mechanizmy tworzenia i rodzaje wiązań chemicznych oraz
mechanizmy oddziaływań międzycząsteczkowych w różnych
stanach skupienia materii;
zna rodzaje i właściwości roztworów;
zna klasyfikację instrumentalnych technik analitycznych, objaśnia
podstawy teoretyczne i metodyczne technik spektroskopowych,
elektrochemicznych, chromatograficznych i spektrometrii mas oraz
tłumaczy zasady funkcjonowania aparatów stosowanych w tych
technikach;
zna podstawy mechaniki kwantowej, termodynamiki i kinetyki
chemicznej;
zna mechanizmy katalizy, fizykochemię układów wielofazowych
i zjawisk powierzchniowych oraz podstawy elektrochemii;
analizuje
i
opisuje
zależności
między
organizmami
a środowiskiem;
mierzy lub wyznacza wielkości fizyczne w przypadku organizmów
żywych i ich środowiska;
opisuje i interpretuje właściwości i zjawiska biofizyczne oraz ocenia
wpływ czynników fizycznych środowiska na organizmy żywe;
opisuje i analizuje zjawiska i procesy fizyczne występujące
w farmakoterapii i diagnostyce chorób;
mierzy lub wyznacza wielkości fizykochemiczne oraz opisuje
i analizuje właściwości i procesy fizykochemiczne stanowiące
podstawę farmakokinetyki;
dokonuje opisu matematycznego procesów zachodzących
w przyrodzie;
wykorzystuje metody matematyczne w opracowaniu i interpretacji
wyników analiz i pomiarów;
stosuje metody statystyczne do opracowania danych z badań, ocenia
rozkład zmiennych losowych, wyznacza średnią, medianę, przedział
ufności, wariancje i odchylenia standardowe, formułuje i testuje
hipotezy statystyczne oraz dobiera i stosuje metody statystyczne w
opracowywaniu wyników obserwacji i pomiarów;
obsługuje komputer w zakresie edycji tekstu, grafiki, analizy
statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych oraz
przygotowania prezentacji;
wykorzystuje narzędzia informatyczne do opracowywania

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W10
B.W1

B.W2
B.W3
B.W4
B.W5

B.W6

B.W7
B.W13

B.W15
B.W16
A.U1
B.U1
B.U2
B.U3
B.U9

B.U11
B.U13
B.U14

B.U15

B.U16

P_U11

P_U12
P_U13
P_U14
P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

i przedstawiania wyników doświadczeń;
wykorzystuje technologie informacyjne do wyszukiwania
potrzebnych informacji oraz do samodzielnego i twórczego
rozwiązywania problemów;
planuje eksperyment i omawia jego cel oraz spodziewane wyniki;
samodzielnie
przeprowadza
eksperyment,
interpretuje
i dokumentuje wyniki badań;
dokonuje prezentacji wyników badań;
posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do
wyszukiwania i selekcjonowania informacji;
wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji;
posiada umiejętność pracy zespołowe;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.U17

F.U1
F.U4
F.U6
B.K1
B.K2
B.K3

12x 2.5h

30h

12 x 5h

60h

1 x 20h

20h

Liczba
godzin

110h
Liczba
ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

30h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

90h

3

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01

P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_W09
P_W10
P_W11
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04

Formujące

Podsumowujące

Test weryfikujący przygotowanie do ćwiczenia. Kolokwium końcowe zaliczeniowe.
Obserwacja pracy studenta w trakcie ćwiczeń
laboratoryjnych.
Test weryfikujący przygotowanie do ćwiczenia. Ocena
wyników eksperymentu przeprowadzonego w trakcie
ćwiczeń.
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P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
P_U09
P_U10
P_U11
P_U12
P_U13
P_U14
P_K01
P_K02
P_K03
Data
opracowania
programu

42

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
laboratoryjnych. Ocena wyników eksperymentu
przeprowadzonego w trakcie ćwiczeń
22.05.2012r.

Program opracował

dr n. med. inż. Krzysztof Michalak

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

FARMACJA
Biologia z podstawami
genetyki

jednolite studia magisterskie
stacjonarne
Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
MK_1
Punkty ECTS
6
modułu
dr hab. Elżbieta Wandurska-Nowak
Osoba odpowiedzialna

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Biologii i
Parazytologii Lekarskiej

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
I
15
30
15
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji
Poznanie najważniejszych zagadnień z zakresu genetyki człowieka oraz wybranych chorób
uwarunkowanych genetycznie. Uzyskanie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień biologii
i parazytologii lekarskiej. Nabycie umiejętności posługiwania się mikroskopem optycznym.
Wykłady
Współdziałanie genów. Dziedziczenie poligenowe. Organizacja genomów: genom człowieka
i genetyczny polimorfizm populacji ludzkiej. Regulacja ekspresji genów. Genetyka rozwoju:
genetyczne aspekty procesu różnicowania komórek, geny homeotyczne, geny Pax i ich mutacje
(aniridia, zespół Waardenburga). Zmienność organizmów. Podział mutacji: mutacje genowe
(tranzycje, transwersje, delecje, insercje) i mutacje chromosomowe (strukturalne i liczbowe).
Przyczyny mutacji: błędy replikacyjne, mutageny fizyczne i chemiczne. Skutki mutacji.
Dziedziczenie recesywne i dominujące. Choroby wywołane mutacjami w mitochondrialnym DNA
człowieka: zespół Lebera, zespół Leigha, miopatie. 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 sprzężone z płcią:
hemofilia, dystrofia mięśniowa Duchenne’a, daltonizm. Chromosomowe mutacje strukturalne i
liczbowe występujące u ludzi: chromosom Filadelfia, chłoniak Burkitta, zespół kociego krzyku,
zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Pataua, zespół Turnera, zespół Klinefeltera. Jednogenowe
choroby genetyczne człowieka: mukowiscydoza, anemia sierpowata, fenyloketonuria, albinizm,
alkaptonuria.
Ćwiczenia
Nauka mikroskopowania. Podstawy parazytologii lekarskiej: biologia i diagnostyka
najważniejszych pasożytów człowieka oraz epidemiologia najczęściej występujących chorób
pasożytniczych człowieka.

Cel
kształcenia

Treści
programowe

(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

ewandur@ump.edu.pl
61/8546244

obowiązkowy

Seminaria
Elementy organizacji i funkcjonowania żywej materii na przykładzie komórek, tkanek i narządów.
Interakcje międzygatunkowe w ekosystemie. Biologiczne zanieczyszczenia środowiska (hydrosfery
i litosfery). Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka (zanieczyszczenia żywności,
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, promieniowanie UV, hałas, wibracje). Organizmy
transgeniczne. Proces starzenia się organizmów.
Formy
i metody
dydaktyczne

1. Wykłady: 15 godzin.
2. Seminaria przygotowane i przedstawione przez studentów w formie prezentacji
multimedialnych: 15 godzin.
3. Ćwiczenia laboratoryjne: 30 godzin.

Forma
i warunki
zaliczenia

1. Trzy cząstkowe sprawdziany testowe z zakresu ćwiczeń.
2. Quiz multimedialny z diagnostyki parazytologicznej.
3. Ocena opracowania wybranych tematów na podstawie przygotowanych i przedstawionych
prezentacji multimedialnych.
4. Pisemny egzamin testowy z genetyki – zaliczony od 65% prawidłowych odpowiedzi.
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Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03

P_U01
P_U02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

1. Drewa G., Ferenc T. (red.) – Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo
Medyczne Urban i Partner, Wrocław 2007 (wyd. II).
2. Bradley J., Johnson D., Pober B. – Genetyka medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009.
3. Przewodnik do ćwiczeń. Parazytologia lekarska dla studentów Wydziału Farmaceutycznego
(red. Anna C. Majewska, wyd. 1, Poznań 2000).
1. Passarge E. – Genetyka. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2004.
2. Bal J. (red.) – Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 (wyd. II).
3. Siemiński M. – Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.
Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia

Efekty kształcenia
Student wykazuje znajomość organizacji żywej materii, cytofizjologii
komórki i ewolucji układu pasożyt – żywiciel.
Student zna podstawy genetyki klasycznej i molekularnej oraz genetyczne
aspekty różnicowania komórek.
Student rozumie dziedziczenie monogenowe i poligenowe cech
człowieka, jest w stanie scharakteryzować genetyczny polimorfizm
populacji ludzkiej.
Student potrafi analizować i opisać zależności między organizmami a
środowiskiem.
Student potrafi wykorzystać wiedzę o genetycznym podłożu
różnicowania organizmów oraz o mechanizmach dziedziczenia do
charakterystyki polimorfizmu genetycznego.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A.W1
A.W2
A.W3
A.U1
A.U2

15 h
30 h
15 h
2h

3 x 15 h

Liczba
godzin

20 h
20 h
45 h
30 h
177h
Liczba
ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

62h

2

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym

85h

3

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01

44

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena opracowania tematu na podstawie
ocena zdolności do samodzielnej pracy.
przygotowanej i przedstawionej prezentacji
multimedialnej, kolokwia cząstkowe, egzamin
praktyczny - quiz multimedialny z diagnostyki
parazytologicznej.

P_W02
P_W03
P_U01

P_U02
Data
opracowania
programu

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć,
ocena zdolności do samodzielnej pracy.
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć,
ocena zdolności do samodzielnej pracy.
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć,
ocena zdolności do samodzielnej pracy.

Pisemny egzamin testowy
Pisemny egzamin testowy

Ocena opracowania tematu na
przygotowanej i przedstawionej
multimedialnej.
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, Pisemny egzamin testowy
ocena zdolności do samodzielnej pracy.
25.05.2012r.

Program opracowała

podstawie
prezentacji

dr hab. Elżbieta Wandurska-Nowak
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

Cel
kształcenia

Treści
programowe

46

FARMACJA
Botanika farmaceutyczna
Katedra i Zakład Botaniki
Farmaceutycznej

jednolite studia
stacjonarne
Poziom i forma
magisterskie
studiów
Kod
przedmiotu/
MK_9
Punkty ECTS
9
modułu
prof. dr hab. Jaromir Budzianowski
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

jbudzian@ump.edu.pl
61/6687848

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
I - II
30
60
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji
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, Farmakopea Polska); również 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 pozyskiwania wartościowego materiału roślinnego;
- umiejętności prowadzenia obserwacji mikroskopowych 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 studiowania farmakognozji, leku pochodzenia
naturalnego, biotechnologii farmaceutycznej i częściowo mikrobiologii i toksykologii.
Wykłady
Cel nauczania przedmiotu Botanika farmaceutyczna – zrozumienie istoty roślin leczniczych od
strony cech botanicznych.
Morfologia i anatomia - budowa komórki, tkanek i organów z uwzględnieniem cech
diagnostycznych.
Systematyka - metody badawcze z uwzględnieniem źródeł informacji taksonomicznych;
charakterystyka morfologiczno-anatomiczna ważniejszych grup systematycznych oraz gatunków
prokariotycznych, grzybów i roślin (zarodnikowych, nagonasiennych, okrytonasiennych)
dostarczających surowców stosowanych w farmacji;
Biotechnologia roślin wyższych - kultury in vitro, mikrorozmnażanie, 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.
Ćwiczenia
Związki mineralne i materiały zapasowe w komórce;
Anatomia grzybów saprofitycznych, tkanki rzekome, grzyby trujące;
Glony – anatomia i morfologia plechy morszczyna;
Tkanki – epiderma i jej wytwory, włoski gruczołowe, tkanki wzmacniające, tkanki przewodzące;
Kultury in vitro – pokaz prac laboratoryjnych;
Organy – budowa liści roślin jednoliściennych i dwuliściennych, budowa pierwotna i wtórna
korzeni, pęd skrzypu, łodyga nadziemna i podziemna jednoliściennych, budowa pierwotna i wtórna
łodyg zielnych i zdrewniałych i kłączy dwuliściennych, budowa nasion, owoce suche i mięsiste,
owoce rzekome, zbiorowe, owocostany;
Systematyka roślin – oznaczanie według klucza do oznaczania. Budowa pyłków kwiatowych.
obowiązkowy

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
P_W03
P_W04
P_U01

Inne
konsultacje – przegląd przerobionych preparatow roślinnych z Użyciem mikroskopu,
zapoznawanie się z roślinami zielnikowymi - inne zajęcia praktyczne – przygotowanie zielnika
roślin leczniczych z użyciem klucza do oznaczania.
- wykłady – prezentacja multimedialna, 30 godzin, 1,6 godz/tydzień, 19 tygodni
- ćwiczenia – obserwacje mikroskopowe i ich dokumentacja prowadzone indywidualnie przez
każdego studenta, oznaczanie roślin; 60 godzin, 2 godz/tydzień, 30 tygodni
- konsultacje – przegląd przerobionych preparatów roślinnych z użyciem mikroskopu,
zapoznawanie się z roślinami zielnikowymi
- inne zajęcia praktyczne – przygotowanie zielnika roślin leczniczych z użyciem klucza do
oznaczania
- inne metody/formy: przekazywanie studentom materiałów dydaktycznych w formie
elektronicznej: wybór slajdów z wykładów, lista organów roślin leczniczych posiadających
monografie botaniczne w farmakopei europejskiej
- ćwiczenia: pięć sprawdzianów teoretycznych, trzy sprawdziany praktyczne – w tym dwa z
anatomii za pomocą mikroskopu oraz rozpoznawania gatunków leczniczych i znajomości
nazewnictwa.
- zielnik: ocena sposobu wykonania.
- egzamin testowy: terminy uzgadniane są ze studentami, co najmniej dwa terminy pierwszego
podejścia w czerwcu i na początku lipca oraz dwa terminy poprawkowe na przełomie sierpnia i
września; studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia z wysoką oceną przystępują w odrębnym terminie
do egzaminu dotyczącego ustalonego zakresu materiału
1. Broda B. Zarys botaniki farmaceutycznej, PZWL, Warszawa 2002.
2. DingermannT., Kreis W., Rimpler H., Zündorf I. Biologia Farmaceutyczna, Wyd. I
polskie, MedPharm, 2012.
3. Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika (T.1, T.2), Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.
1. Broda B, Mowszowicz J. Przewodnik do oznaczania Roślin leczniczych, trujących
i użytkowych. PZWL – Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
2. Drobnik Jacek. Zielnik i zielnikoznawstwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007.
3. Woźny A., Przybył K.(red.) Komórki roślinne w warunkach stresu. Tom II Komórki in
vitro. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2004.
4. .Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
5. Michalik B. (red.) Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin, Drukrol
S.C., Krakow 1996.
6. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. Rośliny Polskie, PWN, Warszawa 1986.
7. Zenkteller M. (red.) Hodowla komórek i tkanek roślinnych, PWN, Warszawa 1984.
Efekty kształcenia
zna charakterystykę morfologiczną i anatomiczną organizmów
prokariotycznych, grzybów i roślin dostarczających surowce
lecznicze i materiały stosowane w farmacji;
zna metody badawcze stosowane w systematyce oraz
poszukiwaniu nowych gatunków i odmian roślin leczniczych;
zna systemy ochrony roślin;
wie, jak prowadzić i wykorzystywać zielniki;
potrafi zidentyfikować i opisać składniki strukturalne komórek,
tkanek i organów roślin metodami mikroskopowymi
i histochemicznymi oraz rozpoznaje rośliny na podstawie cech
morfologicznych i anatomicznych (szczególnie gatunki
o znaczeniu farmaceutycznym);

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

A.W21
A.W22; A.W23
A.W24
A.W25
A.U20
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Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 2h
30 x 2h

30h
60h

5 x 2h

10h

60 x 1h
8 x 10h
1 x 25h

60h
80h
25h
265h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

100h

4

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

120h

4

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
Data
opracowania
programu
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Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie ćwiczeń.

24.05.2012r.

Program opracował

Podsumowujące
Sprawdziany teoretyczne. Sprawdziany
praktyczne. Egzamin testowy.

prof. dr hab. Jaromir Budzianowski

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

FARMACJA
Chemia ogólna i
nieorganiczna

jednolite studia
stacjonarne
Poziom i forma
magisterskie
studiów
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_15
15
ECTS
modułu
prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek
Osoba odpowiedzialna

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
I - II
45
90
15
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – B. Fizykochemiczne podstawy farmacji
Rozszerzenie podstaw wiedzy z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, ukierunkowanej na
wykonywanie przyszłego zawodu. Opanowanie umiejętności praktycznych w zakresie badań
jakościowych pojedynczych substancji oraz mieszanin.
Wykłady
Budowa i trwałość jądra atomowego. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Właściwości
izotopów promieniotwórczych i ich wykorzystanie w diagnostyce i terapii. Układ okresowy
pierwiastków a budowa atomu. Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe
w różnych stanach skupienia materii.. Stany skupienia. Budowa substancji krystalicznych
i bezpostaciowych. Podstawowe wiadomości o roztworach wodnych: rodzaje roztworów,
rozpuszczalniki, rozpuszczalność, dysocjacja elektrolityczna, elektrolity, współczesne teorie
kwasów i zasad, iloczyn jonowy wody, pH, bufory, wskaźniki. Związki kompleksowe – budowa,
rodzaje, trwałość, nomenklatura. Reakcje charakterystyczne i specyficzne.
Szczegółowe omówienie występowania w przyrodzie oraz w organizmie człowieka, właściwości
fizycznych i chemicznych pierwiastków reprezentatywnych bloków s, p, d i f oraz ich związków
i zastosowania w gospodarce,
medycynie i farmacji. Omówienie elementów chemii
metaloorganicznej.
Wybrane zagadnienia z chemii bionieorganicznej na tle układu okresowego. Znaczenie metali
i niemetali w biologii i medycynie: funkcje metali w procesach życiowych. Wykorzystanie
związków nieorganicznych w farmacji.
Ćwiczenia
Praktyczne wykonanie analiz jakościowych wybranych kationów i anionów oraz nieorganicznych
preparatów farmaceutycznych. Oznaczanie zanieczyszczeń preparatów farmaceutycznych zgodnie
z wymogami Farmakopei Polskiej.
Seminaria
Teorie i obliczenia chemiczne z hydrolizy, dysocjacji elektrolitycznej, iloczynu jonowego wody,
pH, reakcji redukcji i utleniania oraz określania stężeń.
ćwiczenia laboratoryjne
wykłady z prezentacją multimedialną

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

jmielcar@ump.edu.pl
61 854-66-04

obowiązkowy

zaliczenie zajęć na podstawie ocen z kolokwiów i zdanego egzaminu praktycznego po zakończeniu
ćwiczeń
egzamin pisemny w postaci pytań otwartych
1. Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej. PWN Warszawa 2010.
2. Jones L., Atkins P.: Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje. PWN, Warszawa 2004.
3. Pajdowski L.: Chemia ogólna. PWN Warszawa 2002.
4. Cotton E.A., Wilkinson G., Gaus P.L.: Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 2002.
5. Praca zbior., Kocjan R. red.: Chemia analityczna. T. I, PZWL, Warszawa 2004.
6. Minczewski J., Marczenko Z.: T. I. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa. PWN,
Warszawa 2009.
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Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03
P_W04
P_W05

P_W06
P_W07
P_U01

P_U02
P_U03
P_K03

1. Szmal Z.S., Lipiec T.: Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej. PZWL,
Warszawa 1988.
2. Cox P.A.: Chemia nieorganiczna. PWN, Warszawa 2004.
3. Galus Z. (red.): Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. WNT, Warszawa 2007.
Efekty kształcenia
Wykazuje znajomość budowy atomu i cząsteczki, układu
okresowego
pierwiastków,
właściwości
izotopów
promieniotwórczych w aspekcie ich wykorzystania w diagnostyce
i terapii.
Zna mechanizmy tworzenia i rodzaje wiązań chemicznych oraz
mechanizmy oddziaływań międzycząsteczkowych w różnych
stanach skupienia materii.
Zna rodzaje i właściwości roztworów.
Potrafi zdefiniować i objaśnić procesy utleniania i redukcji.
Zna charakterystykę metali i niemetali oraz nomenklaturę
i właściwości związków nieorganicznych i związków
kompleksowych.
Zna metody identyfikacji substancji nieorganicznych.
Zna problematykę stosowania substancji nieorganicznych
w farmacji.
Umie opisać właściwości chemiczne pierwiastków i związków
nieorganicznych, ocenić trwałość wiązań orz reaktywność
związków nieorganicznych na podstawie ich budowy.
Potrafi identyfikować substancje nieorganiczne.
Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy o właściwościach
substancji nieorganicznych w farmacji.
Jest zdolny do wyciągania i formułowania wniosków z własnych
pomiarów i obserwacji.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.W5

B.W6
B.W7
B.W8
B.W9
B.W10
B.W11
B.U4
B.U5
B.U6
B.K2

15 x 1h
15 x 2h
30 x 3h
7 x 2h
1 x 1h
6 x 1h

15h
30h
90h
14h
1h
6h

30 x 3h
7 x 3h
4 x 20h
1 x 60h

90h
21h
80h
60h
407h
Liczba ECTS

Liczba
godzin
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

156h

6

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

216h

8

Metody weryfikacji efektu kształcenia
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Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące
obserwacja pracy studenta w czasie zajęć
obserwacja pracy studenta w czasie zajęć
obserwacja i ocena pracy studenta w czasie zajęć
obserwacja i ocena pracy studenta w czasie zajęć
obserwacja i ocena pracy studenta w czasie zajęć
obserwacja i ocena pracy studenta w czasie zajęć
obserwacja i ocena pracy studenta w czasie zajęć
obserwacja pracy studenta w czasie zajęć
obserwacja pracy studenta w czasie zajęć
obserwacja pracy studenta w czasie zajęć
obserwacja pracy studenta w czasie zajęć
25.05.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
egzamin
egzamin
kolokwia, egzamin
kolokwia, egzamin
kolokwia, egzamin
kolokwia, egzamin
egzamin
kolokwia, egzamin praktyczny i teoretyczny
zaliczenie ćwiczenia, egzamin praktyczny
zaliczenie ćwiczenia
zaliczenie ćwiczenia
prof. dr hab. T. Gierlach-Hładoń
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

52

FARMACJA
Chemia organiczna
Katedra i Zakład Chemii
Organicznej

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_18
5
ECTS
modułu
prof.dr hab. Lucjusz Zaprutko
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

zaprutko@ump.edu.pl
61/8546670

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
II
30
15
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – B. Fizykochemiczne podstawy farmacji
Uzyskanie wiedzy o strukturze i właściwościach związków organicznych w takim zakresie aby
móc ze zrozumieniem studiować przedmioty zawodowe, poznawać budowę, działanie i przemiany
podstawowych leków oraz związków biologicznie aktywnych.
Rozumienie i opisywanie struktury i właściwości związków organicznych.
Rozumienie i stosowanie podstawowych reguł nomenklatury związków organicznych.
Praktyczne zapoznanie się z metodami zapisywania wzorów związków organicznych.
Umiejętność logicznego rozwiązywania problemów z zakresu podstawowej wiedzy na temat
budowy orbitalowej cząsteczek organicznych, ich reaktywności, stereochemii i oddziaływań
kwasowo-zasadowych.
Wykłady
1. Pojęcie i historia chemii organicznej.
2. Podział związków organicznych w oparciu o różne 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. Różne definicje kwasów i zasad.
11. Mechanizmy podstawowych rodzajów reakcji (substytucja, addycja, eliminacja, reakcje
rodnikowe).
Seminaria
1. Rodzaje związków organicznych i ich wzory.
2. Struktura cząsteczek organicznych
- kwantowa teoria budowy atomu,
- hybrydyzacja orbitali atomowych,
- klasyczna teoria wiązań chemicznych,
- kwantowa teoria budowy cząsteczek, orbitale molekularne.
3. Związki z wiązaniami wielokrotnymi.
4. Aromatyczność.
5. Kwasowość i zasadowość związków organicznych.
6. Elementy termodynamiki i kinetyki reakcji chemicznych.
7. Rodzaje izometrii; podstawy stereochemii.
obowiązkowy

Wykłady w wymiarze 2 godziny tygodniowo przez 15 tygodni.
Zajęcia mają formę wykładu z elementami wykładu problemowego, konwersatoryjnego
i interaktywnego. Wykład wspierany jest pokazem przestrzennych modeli cząsteczek,
przeźroczami i tzw. prezentacjami multimedialnymi. Studenci otrzymują wybrane materiały
wyświetlane na ekranie w formie wydruku.
Seminaria w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo przez 10 tygodni.

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

Zajęcia te prowadzone są metodą konwersatoryjną oraz rozwiązywania zadań problemowych
z zakresu teoretycznego wstępu do chemii organicznej.
Systematyczny aktywny udział w dyskusji i rozwiązywaniu problemów seminaryjnych.
Pozytywne zaliczenie pisemnego sprawdzianu końcowego z zakresu materiału wykładowego
i seminaryjnego.
1. Patrick G. Chemia Organiczna – krótkie wykłady, PWN, Warszawa 2002.
2. Mc Murry J., Chemia organiczna, tom 1-5, PWN, Warszawa 2005.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_W05
P_U02
P_W06
P_U03
P_W07
P_U04
P_W08
P_U05
P_W09
P_U06
P_W010
P_U07
P_W011
P_U08
P_W012
P_U09
P_W013
P_U010
P_W014
P_U011

Bilans
nakładu
pracy
studenta

1. Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers S., Chemia organiczna, Cześć I- IV, WNT,
Warszawa 2010.
2. Buza D., Ćwil A., Zadania z chemii organicznej z rozwiązaniami. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
Efekty kształcenia
Zna budowę atomów H, C, N, O.
Zna budowę prostych cząsteczek węglowodorów.
Zna rodzaje wiązań chemicznych w cząsteczkach organicznych.
Potrafi dokonać różnych podziałów związków organicznych.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
B.W5
B.W5; B.U10
B.W6; B.U10
B.W17; B.U10

Potrafi nazwać związki o charakterze węglowodorów oraz ich B.W17; B.U10
pochodne.
Potrafi zapisać wzór strukturalny związku o podanej nazwie.
B.W17; B.U10
Potrafi opisać strukturę cząsteczek organicznych i scharakteryzować
wiązania w nich występujące.
Rozumie pojęcia dotyczące hybrydyzacji orbitali atomowych i
tworzenia orbitali molekularnych.
Rozumie znaczenie zjawiska mezomerii oraz efektu indukcyjnego.

B.W18; B.U10

Rozumie pojęcie aromatyczności i podaje odpowiednie przykłady.

B.W18; B.U10

B.W18; B.U10
B.W18; B.U10

Zna różne rodzaje izomerii, potrafi podać odpowiednie przykłady, B.W18; B.W19; B.U10
Rozumie znaczenie i wpływ izomerii na właściwości związków
organicznych.
Potrafi scharakteryzować podstawowe typy reakcji organicznych.
B.W19; B.U10
Rozpoznaje podstawowe rodzaje mechanizmów reakcji organicznych.

B.W19; B.U10

Rozumie znaczenie kwasowości i zasadowości w przebiegu
podstawowych reakcji organicznych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami

B.W19; B.U10

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów*
samodzielne rozwiązywanie zadań
rzeczywiste tworzenie modeli atomów i cząsteczek chemicznych
komputerowe tworzenie modeli atomów i cząsteczek chemicznych

15 x 2h

30h

10 x 1,5h

15h

8 x 2,5h
15h
5h
3h

20h
15h
5h
3h
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analiza i uzupełnienie informacji z wykładów
samodzielne ćwiczenia z nomenklatury i systematyki
przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

12h
15h
15h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

12h
15h
15h
130h
Liczba
ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

45h

2

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

73h

3

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_W05
P_U02
P_W06
P_U03
P_W07
P_U04
P_W08
P_U05
P_W09
P_U06
P_W010
P_U07
P_W011
P_U08
P_W012
P_U09
P_W013
P_U010
P_W014
P_U011
Data
opracowania
programu

54

Formujące
Aktywna dyskusja.
Aktywna dyskusja, rozwiązywanie zadań problemowych.

Podsumowujące
Pisemny sprawdzian końcowy.

Aktywna dyskusja, rozwiązywanie zadań problemowych,
stosowanie zdobytej wiedzy.

18 V 2012r.

Program opracował

prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

FARMACJA
Historia filozofii
Katedra Nauk Społecznych

jednolite studia
stacjonarne
Poziom i forma
magisterskie
studiów
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_11
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Michał Musielak
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

mmusiela@ump.edu.pl
61 854-69-10

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
II
15
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji
1. Znajomość podstawowych pojęć filozoficznych i ich znaczenia w odniesieniu do
wybranych poglądów filozoficznych.
2. Znajomość głównych tendencji i kierunków filozoficznych w aspekcie historycznofilozoficznym.
3. Znajomość poglądów na genezę i istotę bytu, źródła, metody i granice poznania oraz na
naturę człowieka.
Ćwiczenia
1. Początki filozofii i systemy filozoficzne w starożytnej Grecji,
2. Podstawowe nurty w średniowiecznej filozofii chrześcijańskiej,
3. Spory metafizyczne oraz spory o metody i źródła poznania w filozofii XVII i XVIII w.,
4. Filozofia krytyczna na przykładzie kantyzmu,
5. Wybrane kierunki filozoficzne XIX i XX w.
Dyskusja.
Zajęcia warsztatowe.
Praca z tekstem źródłowym.
Pozytywny wynik testu (1-krotnego wyboru) z omawianej problematyki.
obowiązkowy

1. Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii. PWN, Warszawa 1984.
2. Tatarkiewicz W., Historia Filozofii. T. I-III. PWN, Warszawa 1999 (wybrane zagadnienia).

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_K01

1. Reale G., Historia filozofii starożytnej. T I-III, Lublin 1999 (wybrane zagadnienia).
Efekty kształcenia
Zna podstawowe pojęcia filozoficzne.
Zna i rozumie znaczenie podstawowych koncepcji w odniesieniu
do wybranych poglądów filozoficznych.
Zna i rozumie główne tendencje i kierunki filozoficzne w aspekcie
historyczno-filozoficznym.
Zna i rozumie podstawowe poglądy na genezę i istotę bytu,
źródła, metody i granice poznania oraz na naturę człowieka.
Rozumie konieczność kształcenia się przez całe życie.
Rozumie i potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W27
A.W27
A.W27
A.W28; A.W29;
E.W53; E.W55

A.U22
E.U25; E.U27;
F.U6
Wykazuje umiejętność dyskusji i postawy tolerancji wobec A.K1; B.K3

E.W49;

E.U54;

odmiennych poglądów.
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Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

3 x 5h

15h

3 x 5h

15h

Liczba
godzin

30h
Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

30h

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

56

Formujące
obserwacja pracy studenta podczas zajęć,
(opcjonalnie), ocena przygotowania do zajęć

18.05.2012r.

Podsumowujące
wejściówka sprawdzian wiedzy, projekt

Program opracowali

dr Zenon Maćkowiak
dr Agnieszka Ryczek

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA
Język łaciński
Studium Języków Obcych

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_44
2
ECTS
modułu
mgr Tadeusz Jurek,
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

tjurek@umed.poznan.pl
tel.: 61 854-74-33

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
I - II
60
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: E. Praktyka farmaceutyczna
Zapoznanie studentów z podstawami języka łacińskiego:
- wprowadzenie i ćwiczenie terminologii farmaceutycznej i ogólnej medycznej
- przyswojenie nazw recepturowych
- przyswojenie materiału gramatycznego, niezbędnego do realizowania powyższych zadań.
Ćwiczenia
1. Alfabet, wymowa, iloczas, akcent.
2. Indicativus, imperativus, infinitivus praesentis activi .
3. Orzeczenie złożone. Deklinacja I, wraz z wyjątkami, rzeczowniki I deklinacji
pochodzenia greckiego. Szyk wyrazów w zdaniu łacińskim. Tekst:
„In apotheca”.
4. Deklinacja II. Rzeczowniki i przymiotniki rodzaju męskiego i nijakiego.
5. Rzeczowniki II deklinacji pochodzenia greckiego. Wyjątki rodzajowe. Tekst :
„De remediis”.
6. Strona bierna.
7. Przyimki łączące się z biernikiem i z narzędnikiem.
8. Deklinacja III- typ spółgłoskowy. Rodzaj męski „Varia”.
9. Deklinacja III. Rodzaj żeński. „De solutionibus”.
10. Deklinacja III. Rodzaj nijaki. „De seminibus”.
11. Deklinacja III. Typ samogłoskowy. „Varia”.
12. Deklinacja III. Typ mieszany. „De gastre et gastris morbis”.
13. Deklinacja III. Nieregularności w odmianie niektórych rzeczowników tej deklinacji. „De
pulmonibus et pulmonum morbis”.
14. Przymiotniki deklinacji III. „De aquis mineralibus”.
15. Participium praesentis activi. Participium perfecti passiva. „De acidis”.
16. Deklinacja IV. „De fructibus”.
17. Deklinacja V. „De speciebus”.
18. Zaimek względny.
19. Liczebniki .
20. Gerundium. „De ligamentis et articulationibus thoracis”.
21. Stopniowanie przymiotników (regularne, ze zmianą tematu, przez opisanie, niezupełne).
22. Przysłówki. Tworzenie i stopniowanie. „Varia”.
23. Coniunctivus czterech koniugacji oraz czasownika posiłkowego „być”.
24. Zaimki osobowe, zwrotne, wskazujące, pytające, nieokreślone, przeczące.
25. Recepta. Forma recepty i jej części składowe.
26. Ważniejsze skróty recepturowe.
27. Nazwy łacińskie środków leczniczych.
28. Teksty utrwalające, o tematyce farmaceutycznej, np. „De pulveribus”, „Partes formulae
remediorum compositae”.
29. Podstawowe wiadomości z języka greckiego.
30. Test podsumowujący.
obowiązkowy

57

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

metoda kognitywna, bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest opanowanie przez studenta w stopniu co najmniej
dostatecznym materiału objętego nauczaniem, oraz regularne uczęszczanie na zajęcia.
Sprawdziany są przeprowadzane po przerobieniu pewnej części materiału, przeważnie w formie
kartkówek, krótkich testów mających na celu sprawdzenie opanowania przerobionego materiału.
Wciągu roku przeprowadza się trzy sprawdziany i test końcowy.
1. Sabina Filipczak – Nowicka „Lingua Latina ad usum pharmaciae studentium” PZWL
1997.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_U01
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

1. W. Fałdrowicz, Z. Grech – Żmijewska „Lingua Latina pro usu Medici” 2004.
2. Słownik medyczny łacińsko – polski i polsko – łaciński.
Efekty kształcenia
zna podstawowe wiadomości gramatyczne
- potrafi samodzielnie napisać i przetłumaczyć receptę
- rozumie łacińskie teksty farmaceutyczne
wykazuje umiejętności spójnego, logicznego myślenia w zakresie
przerobionego materiału
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
E.W18; E.W47
E.U41; F.U3; E.U55;
B.K1; B.K3

30 x 2h

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

60h

60h
Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

60h

2

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

60h

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

58

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Ocena zdolności
do samodzielnej pracy.

Kolokwium zaliczeniowe – test.

24.05.2012r.

Program opracowała

mgr Barbara Wysocka-Powidzka

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA
Język obcy
Studium Języków Obcych

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_43
2
ECTS
modułu
mgr Tadeusz Jurek,
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

tjurek@umed.poznan.pl
tel.: 61 854-74-33

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
I - II
60
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: E. Praktyka farmaceutyczna
Wprowadzenie słownictwa dotyczącego struktury roślin oraz roli poszczególnych ich części,
procesów zachodzących w roślinach i ich produktach oraz leczniczych właściwości wybranych
roślin i ich owoców wraz z ich wykorzystaniem w medycynie.
Zapoznanie z terminologią anatomiczną i fizjologiczną człowieka. Wprowadzenie, ćwiczenie
i utrwalenie słownictwa dotyczącego budowy i funkcjonowania poszczególnych układów ciała
ludzkiego oraz wybranych schorzeń. Opisywanie kształtów, wielkości i położenia narządów.
Opisywanie funkcji układów i narządów. Wprowadzenie różnic pomiędzy terminologią potoczną i
medyczną. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem autentycznych tekstów
specjalistycznych dotyczących budowy i funkcji układów i procesów fizjologicznych.
Doskonalenie wymowy terminów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem terminów
pochodzenia łacińskiego. Utrwalenie znajomości zasad gramatycznych niezbędnych do opisu
anatomicznego i fizjologicznego (język angielski: czas teraźniejszy prosty i ciągły, strona bierna,
zdania przyczynowo-skutkowe, etc.).
Ćwiczenia
1. Charakterystyka części składowych komórki oraz funkcji i procesów zachodzących
w komórce. Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej.
2. Budowa rośliny. Opisywanie budowy liścia, korzenia oraz ich roli w życiu rośliny.
3. Opisywanie procesów zachodzących w roślinach, np. procesu fotosyntezy.
4. Rośliny lecznicze. Omówienie właściwości leczniczych wybranych roślin: aloesu,
tymianku, podbiału, mięty, rumianku, kozłka lekarskiego, mniszka lekarskiego,
naparstnicy, etc.
5. Cechy ciała ludzkiego. Nazywanie i opisywanie części ciała.
6. Opis części ciała oraz ich wzajemnych relacji. Użycie przymiotników służących do opisu
anatomicznego.
7. Jamy ciała i układy. Nazywanie i opisywanie jam ciała ludzkiego oraz ich wzajemnych
relacji. Wprowadzenie nazewnictwa organów położonych w poszczególnych jamach.
Wprowadzenie nazw układów oraz określanie ich funkcji.
8. Skóra. Budowa skóry. Opis funkcji skóry oraz mechanizmów odpowiedzialnych za jej
funkcje.
9. Nazywanie i opisywanie podstawowych problemów skórnych (infekcje, alergie,
nowotwory, etc.)
10. Szkielet. Słownictwo dotyczące budowy i funkcjonowania układu kostnego.
11. Układ oddechowy . Budowa i funkcje układu oddechowego.
12. Opis procesu oddychania. Nazywanie i opisywanie chorób układu oddechowego (infekcje
górnych i dolnych dróg oddechowych, astma, nowotwór, etc.)
13. Krew. Opis funkcji poszczególnych komponentów krwi. Nazywanie i opisywanie chorób
krwi (anemia, białaczka, problemy z krzepnięciem krwi, etc.)
14. Układ krwionośny. Opisywanie budowy i funkcjonowania serca. Wprowadzenie
słownictwa i zwrotów dotyczących wybranych schorzeń układu sercowo-naczyniowego
(stwardnienie tętnic, zawał mięśnia sercowego, etc.)
15. Układ rozrodczy. Opisywanie funkcji i budowy męskich i żeńskich narządów płciowych.
obowiązkowy
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Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
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16. Układ pokarmowy. Opisywanie funkcji i budowy narządów przewodu pokarmowego oraz
organów wspomagających trawienie.
17. Opisywanie procesu trawienia pokarmu. Omówienie ważnych chorób układu
pokarmowego (zapalenie żołądka, zapalenie okrężnicy, etc.)
18. Omówienie problemu otyłości i zagrożeń z niej wynikających.
19. Układ moczowy. Opisywanie budowy i funkcjonowania narządów układu moczowego.
Wprowadzenie słownictwa umożliwiającego opis chorób układu moczowego (zapalenie
nerek, zapalenie pęcherza, niewydolność nerek, etc.)
20. Układ nerwowy. Opisywanie budowy i funkcjonowania narządów układu nerwowego.
21. Wprowadzenie słownictwa umożliwiającego opis głównych schorzeń układu nerwowego
(stwardnienie rozsiane, zapalenie opon mózgowych, epilepsja, etc.)
22. Oko. Opisywanie budowy oka oraz jego głównych schorzeń (wady wzroku, jaskra, zaćma, etc.)
23. Ucho. Opisywanie budowy ucha oraz chorób dotyczących uszu (niedosłuch, zapalenie
ucha środkowego, etc).
Elementy następujących metod: metoda audiowizualna, komunikacyjna, kognitywna,
bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa.
Techniki: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, tłumaczenie, praca w grupach,
praca w parach, zadania typu prawda – fałsz, uzupełnianie zdań, łączenie definicji z wyrazem,
łączenie początku zdania z jego końcem, łączenie par wyrazów, ćwiczenie wymowy, ćwiczenia
gramatyczne, dialogi.
Środki dydaktyczne usprawniające proces nauczania: podręczniki, hand outy, nagrania CD, plansze
anatomiczne, słowniki, materiały www.
Student jest oceniany na bieżąco podczas spotkań i współpracy z wykładowcą, a także na
podstawie prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek, prac domowych).
Język angielski
1. Ewa Donesch-Jeżo ‘English for Anna W. Kierczak ‘English for Pharmacists’
Medical Students and Doctors’.
Język francuski
1. S.Damirdjian,Lemedicament,Nathan,Paris,Editionrecente.
2. Z.Sikora,Język francuski-podręcznik dla studentów wydziałów farmacji,Warszawa 2000.
3. B.Anselme,Le corpshumain, Nathan 1999.
Język rosyjski
1. Hajczuk, Русский язык в медицине, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
2. J.Terczyński, Учебник русского языка. Podręcznik dla studentów wydziału lekarskiego
i stomatologii, PZWL, Warszawa 1983.
Język niemiecki
1. Fachkunde fur Arzthelferinnen, Schubert, Cornelsen Verlag Berlin, 1997.
2. Kommunikation in sozialen und medizininhen Berufen , Frans, Goethe Institut 2003.
3. Deutsch fur Mediziner – Marceli Szafrański Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008.
Język angielski
1. Piotr Flieger ‘Medical Files’.
2. Alison Pohl ‘ Test your Professional English – Medicine’.
3. J. M Penn and E. Hanson ‘ Anatomy and Physiology’.
Język francuski
1. D.Martineau ,Apprendre et enseigneravec TV5,Edition recente.
2. F.Mourlhon-Dallies,Sante-Medecine.com, CLE International 2004.
Język rosyjski
1. Czasopismo Здоровье.
2. B.Neuman, E.Neuman, Słownik lekarski polsko-rosyjski, PZWL, Warszawa 1971.
3. B.Neuman, E.Neuman, Słownik lekarski rosyjsko-polski, PZWL, Warszawa 1987.
Język niemiecki
1. Słownik medyczny polsko-niemiecki 2005.
2. Das Gesundheits Magazyn.
3. Teksty internetowe.

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_U01

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna słownictwo i zwroty służące do opisu i porównania komórki
E.W18; E.W47
zwierzęcej i roślinnej
- Zna słownictwo i zwroty opisujące poszczególne części rośliny i
ich funkcje w procesie życiowym roślin
- Zna słownictwo nazywające wybrane rośliny lecznicze oraz ich
właściwości
- Zna słownictwo i zwroty dotyczące położenia części ciała i
organów wewnętrznych
- Posiada wiedzę na temat nazewnictwa części ciała i organów
wewnętrznych z rejestrów wysokiego i niskiego
- Zna słownictwo i zwroty dotyczące budowy i funkcjonowania
skóry oraz wybranych chorób skóry
- Zna słownictwo i zwroty dotyczące budowy i funkcjonowania
układu kostnego oraz wybranych chorób układu kostnego
- Zna słownictwo i zwroty dotyczące budowy i funkcjonowania
układu oddechowego oraz wybranych chorób układu
oddechowego
- Zna słownictwo i zwroty dotyczące budowy i funkcjonowania
układu sercowo-naczyniowego oraz wybranych chorób krwi i
układu sercowo-naczyniowego
- Zna słownictwo i zwroty dotyczące budowy i funkcjonowania
układu rozrodczego oraz wybranych chorób
- Zna słownictwo i zwroty dotyczące budowy i funkcjonowania
układu pokarmowego oraz wybranych chorób układy
pokarmowego
- Zna słownictwo i zwroty dotyczące budowy i funkcjonowania
układu moczowego i jego głównych schorzeń
- Zna słownictwo i zwroty dotyczące budowy i funkcjonowania
układu nerwowego oraz wybranych chorób układu nerwowego
- Zna słownictwo dotyczące budowy i funkcjonowania oka i ucha
oraz wybranych schorzeń tych organów.
- zna elementy słowotwórstwa stosowane w terminologii
medycznej
Po wprowadzeniu treści programowych student:
E.U41; F.U3; E.U55;
- rozumie i potrafi użyć słownictwa opisującego i porównującego
komórkę roślinna i zwierzęcą
- rozumie i potrafi użyć słownictwa opisującego poszczególne
części rośliny i ich funkcje
-rozumie i potrafi użyć słownictwa określającego rośliny
lecznicze i ich główne właściwości
- rozumie i potrafi użyć słownictwa i zwrotów dotyczących
budowy i funkcjonowania układów w rejestrze wysokim i niskim
- rozumie i potrafi użyć słownictwa i zwrotów dotyczących
wybranych schorzeń w rejestrze wysokim i niskim
- potrafi rozpoznać i odpowiednio zastosować określone struktury
gramatyczne i językowe w opisywaniu procesów i mechanizmów
oraz związków przyczynowo-skutkowych w organizmie
- rozumie oryginalną wypowiedź słuchaną lub pisaną, o
określonej treści w określonym rejestrze językowym
- potrafi odpowiedzieć na ogólne i szczegółowe pytania
dotyczącej danej wypowiedzi słuchanej lub pisemnej
- potrafi prawidłowo formułować terminy medyczne
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P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

- potrafi wymawiać terminy medyczne
- dyskutuje w grupach o zagadnieniach omawianych na zajęciach
- angażuje się w pracę nad projektem wykonywanym na zajęciach
- jest zorientowany na komunikację z członkami grupy
odgrywającymi różne role np. klienta salonu, innego kosmetologa
- jest świadom ograniczeń, wynikających z poziomu znajomości
języka obcego
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami

B.K1; B.K3

30 x 2h

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

60h

60h
Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

60h

2

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

60h

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu
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Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

25.05.2012r

Program opracowała

Podsumowujące
Testy pisemne sprawdzające
słownictwo i gramatykę.

mgr Małgorzata Baranowska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Cel
kształcenia
Treści
programowe
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

jednolite studia
stacjonarne
Poziom i forma
magisterskie
studiów
Kod
Punkty
Matematyka
przedmiotu/
MK_19
3
ECTS
modułu
mgr Antoni Lemańczyk
Katedra i Zakład Toksykologii Osoba odpowiedzialna
alem@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
Pracownia Matematyki
61 847-20-81 w. 138

FARMACJA

służbowego)

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
obowiązkowy
I
30
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – B. Fizykochemiczne podstawy farmacji
Wykorzystanie metod i modeli matematycznych w farmacji. Zastosowanie metod matematycznych
w opracowaniu i interpretacji wyników analiz i pomiarów.
Ćwiczenia
Potęgowanie i logarytmowanie. Rachunek błędów. Funkcje elementarne. Funkcje odwrotne.
Pochodne funkcji jednej i wielu zmiennych. Rachunek całkowy. Równania różniczkowe rzędu
pierwszego.
Wprowadzenie do ćwiczeń z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia
prowadzone w formie tradycyjnej - samodzielne rozwiązywanie problemu.
Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie w formie pisemnej
kolokwium z poszczególnych partii materiału.
1. Krysicki W., Włodarski L. – Analiza matematyczna w zadaniach. - PWN, Warszawa 1991.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_U01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

1. Stypiński Z. – Matematyka dla farmaceutów – Wyd. Uczeln. AM w Poznaniu. Poznań 1981.
2. Traczyk T. – Elementy matematyki wyższej, podręcznik dla studentów farmacji. PZWL
Warszawa 1981.
Efekty kształcenia
Zna zasady stosowania metod matematycznych w farmacji.
Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
B.W23

B.U11, B.U12

15 x 2h

30h

15 x 2h

30h

2 x 10h

20h
80h
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Wskaźniki
ilościowe

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

30h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

60h

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
Data
opracowania
programu

64

Formujące
Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć.
Ocena zdolności do samodzielnej pracy.
18.05.2012r.

Program opracował

Podsumowujące
Kolokwium pisemne.

mgr Antoni Lemańczyk

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

FARMACJA
Socjologia
Katedra Nauk Społecznych

jednolite studia
stacjonarne
Poziom i forma
magisterskie
studiów
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_12
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Michał Musielak
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

mmusiela@ump.edu.pl
61 854-69-10

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
II
15
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji
1. Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu socjologii.
2. Uświadomienie związku socjologii z innymi naukami.
3. Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu socjologii w pracy zawodowej, poprzez
umiejętne definiowanie podstawowych pojęć, zjawisk i procesów z zakresu socjologii.
4. Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i wszelkich kontaktach
społecznych.
Ćwiczenia
1.Geneza, przedmiot i główni przedstawiciele socjologii
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 socjalizacji dla kształtowania osobowości
1.6.Socjologia grup społecznych: typy grup społecznych; wpływ grupowy
1.7.Metody i techniki badań socjologicznych
2. Grupa społeczna
2.1. 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
3.2. Role przypisywane płciom
3.3. Eksperyment Zimbardo i Rosenhana
4. Socjalizacja – powstawanie istoty społecznej
4.1.Pojęcie socjalizacji
4.2. Osobowość jako przedmiot zainteresowania socjologii
4.3. Rodzaje socjalizacji – pierwotna i wtórna
5. Kontrola społeczna i dewiacje społeczne
5.1. Kontrola społeczna i porządek społeczny
5.2. Konformizm
5.3. Dewiacja (pojęcie dewiacji, dewiacja jako przedmiot zainteresowania socjologii, rola dewiacji
w zbiorowości)
5.4.Kontrola społeczna jako reakcja na dewiację.
Dyskusja.
Zajęcia warsztatowe.
Praca z tekstem źródłowym.
Obecność na zajęciach.
Aktywny udział w ćwiczeniach.
Pozytywne zaliczenie sprawdzianu końcowego.
obowiązkowy
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Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_U01
P_U02
P_U03

P_U04
P_U05
P_U06

P_K01
P_K02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

66

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.
2. Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
2001.
3. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
1. Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.
2. Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk 2005.
3. Renzetti C, Curran D., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa 2005.
Efekty kształcenia
Zna podstawowe założenia socjologii oraz jej historyczne
uwarunkowania.
Zna podstawowe narzędzia i metody stosowane w socjologii.
Zna typologię grup społecznych oraz elementy konstytutywne
grupy społecznej.
Wie czym jest rola społeczna.
Zna podstawowe założenia eksperymentu Zimbardo i Rosenhana.
Korzysta z metod stosowanych w socjologii.
Ma świadomość istnienie różnych modeli rodziny.
Potrafi dobrać i zastosować zdobytą wiedzę w pracy zawodowej.
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne.
Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać
dane do analizowania konkretnych problemów właściwych dla
praktyki zawodowej.
Potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną
w zakresie związanym ze zdrowiem publicznym.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przybierając w niej
różne role społeczne.
Posiada umiejętność postrzegania człowieka w sposób
całościowy, jako istoty nie tylko biofizycznej i psychicznej ale
również społecznej, uwikłanej w stworzony przez siebie system
kulturowy.
Okazuje szacunek wobec pacjenta, klienta, grup społecznych.
Mając świadomość własnych ograniczeń, rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W28
A.W28
A.W29; A.W30; A.W31
A.W32
A.W28
A.W28
A.W28
A.U1
A.U1
A.U1

A.U1

A.K1
A.K1

A.K1; A.K3
A.K2

3 x 5h

15h

3 x 5h

15h

Liczba
godzin
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

30h
Liczba ECTS

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

30h

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_K01
P_K02
Data
opracowania
programu

Formujące
obserwacja pracy studenta podczas zajęć,
(opcjonalnie), ocena przygotowania do zajęć

20.05.2012r.

Podsumowujące
wejściówka sprawdzian wiedzy, projekt

Program opracowali

dr hab. Henryk Lisiak
mgr Natalia Markwitz - Grzyb
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

FARMACJA
Statystyka

jednolite studia
stacjonarne
Poziom i forma
magisterskie
studiów
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_20
2
ECTS
modułu
mgr Antoni Lemańczyk
Osoba odpowiedzialna

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Toksykologii
Pracownia Matematyki

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Cel
kształcenia

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
II
30
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – B. Fizykochemiczne podstawy farmacji
Poznanie reguł opracowania statystycznego danych. Formułowanie oraz testowanie hipotez
statystycznych. Zasady wnioskowania statystycznego.
Ćwiczenia
Zmienne losowe i ich rozkłady. Elementy statystyki opisowej. Estymacja punktowa
i przedziałowa. Weryfikacja hipotez statystycznych, Korelacja i regresja. Nieliniowe funkcje
regresji.
Wprowadzenie do ćwiczeń z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia
prowadzone w formie samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemu. Wyciąganie
wniosków na podstawie uzyskanych wyników.
Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie w formie pisemnej
kolokwium z poszczególnych partii materiału.

Treści
programowe
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

alem@ump.edu.pl
61 847-20-81 w. 138

obowiązkowy

1. Lemańczyk A. – Statystyka ... w pigułce. – WN UM w Poznaniu. Poznań 2008.
2. Lemańczyk A. – Zbiór zadań ze statystyki medycznej - WN UM w Poznaniu. Poznań 2008.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_U01
P_U02

Bilans
nakładu
pracy
studenta
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1. Stypiński Z. – Matematyka dla farmaceutów – Wyd. Uczeln. AM w Poznaniu. Poznań 1981.
2. Traczyk T. – Elementy matematyki wyższej, podręcznik dla studentów farmacji. PZWL
Warszawa 1981.
Efekty kształcenia
Zna statystyczne podstawy opracowania wyników i ocenę ich
wartości.
Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań
i obserwacji.
Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
B.W24; B.W25

B.U13
B.U14

15 x 2h

30h

15 x 1h

15h

2 x 5h

10h

Łączny nakład pracy studenta
Wskaźniki
ilościowe

Liczba
godzin

55h
Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

30h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

45h

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
P_U02
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć.
Ocena zdolności do samodzielnej pracy.

18.05.2012r.

Program opracował

Podsumowujące
Kolokwium pisemne.

mgr Antoni Lemańczyk
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I rok
Przedmioty fakultatywne

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Cel
kształcenia

Treści
programowe
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

FARMACJA

Aromaterapia
Katedra i Zakład Naturalnych
Surowców Leczniczych i
Kosmetycznych
semestr
fakultatywny
I - II

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_6
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Gerard Nowak
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email,
nr tel. służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

gnowak@ump.edu.pl
61 847-06-28

wykłady
-

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Zapoznanie się z definicją, znaczeniem i miejscem aromaterapii we współczesnych metodach
leczenia środkami naturalnymi oraz możliwościami jej wykorzystania. Studenci powinni umieć jak
zastosować
olejki
eteryczne,
posiadać
umiejętności
komponowania
zestawów
aromaterapeutycznych i posiadać umiejętność stosowania preparatów aromaterapeutycznych.
Seminaria
Wiadomości wstępne, dyskusja na temat różnych definicji, zastosowanie olejków eterycznych
w fitoterapii, aromaterapia a medycyna tradycyjna, skład chemiczny olejków, olejki stosowane
w aromaterapii – właściwości, skład chemiczny, przeciwwskazania. Kryteria i sposoby stosowania
preparatów aromaterapeutycznych.
Studenci nabywają umiejętności oceny właściwości farmakologicznymi olejków eterycznych
rozpoznawania zapachów około 30 najważniejszych olejków eterycznych stosowanych
w aromaterapii.
Rozwiązanie testu i rozpoznanie zapachu oraz omówienie jego właściwości jednego z poznanych
na zajęciach olejku eterycznego.
1. Sh. Price and L. Price. Aromatherapy. Third Edition. Churchill Livingstone. Elsevier. USA
2007.
2. S. Actander Perfume and flavorMateriale of Natura Origin Allured. 2001.
1. E. Kowalewska. Aromaterapia-pachnąca sztuka. Wiedza i Życie. Warszawa 1996.
Efekty kształcenia
Rozumie zasadność stosowania olejków eterycznych.
Zna skład chemiczny głównych związków występujących w
olejkach eterycznych.
Potrafi rozróżniać zapachy olejków eterycznych.
Wykazuje umiejętność uświadamiania pacjentów o działaniach
niepożądanych olejków eterycznych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W36
C.W38
C.U37
C.U38

3 x 5h

15h

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
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przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

3 x 5h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

15h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

30h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
Data
opracowania
programu
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Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.
Obserwacja zaangażowania
omawiane tematy.
24.05.2012r.

i

umiejętności

dyskusji

Program opracował

na

prof. dr hab. Gerard Nowak

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

FARMACJA
Chemia w życiu codziennym

Katedra i Zakład Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej
fakultatywny

semestr
I

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_13

Punkty
ECTS

(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

wykłady
-

1

prof. dr hab. Zenon Kokot,
dr Jan Matysiak
zjk@ump.edu.pl;
jmatysiak@ump.edu.pl
61/8546715

Osoba odpowiedzialna

Forma zajęć
i liczba godzin

stacjonarne

ćwiczenia
15

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Zaprezentowanie i zaznajomienie studentów z czynnościami i zjawiskami z życia codziennego
z chemicznego punktu widzenia.
Ćwiczenia
TP. 1. Skład i właściwości wód źródlanych, leczniczych i mineralnych (2h).
TP. 3. Metale, stopy oraz kamienie szlachetne w życiu codziennym (2h).
TP. 5. Chemia gorzelnicza i browarnicza (2h).
Inne – zajęcia terenowe
TP. 2. Zastosowanie najnowszych metod instrumentalnych do badania jakości wody (3h).
TP. 4. Technologia produkcji kosmetyków (3h).
TP. 6. Technologia produkcji piwa (3h).
Teoretyczne zagadnienia przekazywane są w formie prezentacji multimedialnych, po których
studenci mają możliwość zadawania pytań odnośnie przekazywanych treści. W celu pełniejszego
poznania wyjaśnianych problemów organizowane są zajęcia terenowe w oczyszczalni ścieków,
laboratorium badań wody, browarze, a także firmie farmaceutycznej.
Warunkiem zaliczenia jest 100% frekwencja na zajęciach oraz zdanie ustnego kolokwium
końcowego.
1. Whitten K. W., Davis R. E., Peck M. L. – General Chemistry with Qualitative Analysis. Fifth
Edition. Saunders College Publishing, Orlando, USA 1996.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
P_W03
P_U01
P_U02

1. J. J. R. Fraústo da Silva, R. J. P. Williams, The biological chemistry of the elements: the
inorganic chemistry of life. Oxford University Press Inc., New York, 2001.
Efekty kształcenia
Zna główne surowce niezbędne do warzenia piwa i potrafi
wskazać substancje aktywne o leczniczym wpływie na organizm
człowieka oraz rodzaj ich działania.
Zna metale, stopy oraz kamienie szlachetne rozpowszechnione w
życiu codziennym.
Zna podstawowe procesy chemiczne zachodzące podczas
produkcji piwa oraz surowce stosowane do produkcji piwa.
Analizuje skład i właściwości wód źródlanych, mineralnych i
leczniczych.
Potrafi przyporządkować metody analityczne do wykorzystania w
odpowiednich badaniach kontroli jakości wody.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
B.W21; C.W36

B.W5
C.W36
D.U31
B.U8
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P_U03
P_U04
P_K01
P_K02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Potrafi przyporządkować metody analityczne do wykorzystania w
odpowiednich badaniach kontroli jakości kosmetyków.
Rozumie podstawy chemiczne gorzelnictwa i browarnictwa.
Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji.
Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do
wykorzystywania i relacjonowania informacji.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.U8
D.U26; D.U32
B.K2
B.K1

15 x 1h

15h

15 x 1h

15h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

30h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
P_K02
Data
opracowania
programu
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Formujące

Podsumowujące

Dyskusja, obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

Kolokwium.

24.05.2012r.

prof. dr hab. Zenon Kokot,
dr Jan Matysiak

Program opracowali

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca

FARMACJA
Komunikacja społeczna
Zakład Higieny

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_25
1
ECTS
modułu
dr Jarosław Skommer
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email,
nr tel. służbowego)

semestr
I - II

Forma zajęć
i liczba godzin

jaroslawskommer@wp.pl
61/8547389

wykłady
-

ćwiczenia
-

seminaria
15

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Cel
kształcenia

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

Treści
programowe

Seminaria
1. Poznanie zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej (komunikacja werbalna i niewerbalna).
2. Umiejętność zastosowania zasad komunikacji interpersonalnej we współczesnej służbie zdrowia,
ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia.
3. Poznanie reguł komunikacji masowej (psychologia reklamy, reklama komercyjna i społeczna,
marketing społeczny).
4. Poznanie i umiejętność posługiwania się mechanizmami wpływu społecznego.
5. Umiejętność posługiwania się oraz zdolność do nie poddawania się zasadom manipulacji
społecznej oraz prawom perswazji.

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03
Bilans
nakładu
pracy

fakultatywny

1. Hogan K., Prawa perswazji. Psychologia perswazji. Czarna Owca, Warszawa 2011.
2. Aronson E., Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia
Rozumie zasady komunikacji interpersonalnej.
Zna podstawowe bariery popełniane w kontakcie z drugim
człowiekiem.
Zna zasady psychologiczne skuteczności praw perswazji.
Umie zastosować zasady marketingu społecznego w działalności
apteki i innych instytucji farmaceutycznych.
Wykazuje umiejętności zastosowania mechanizmów perswazji.
Wykazuje umiejętności polegające na nie poddawaniu się
manipulacji społecznej.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W29
A.W29
A.W32
A.U22
A.U22
A.U22
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studenta

udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

3 x 5h
4x 1h

15h
4h

2 x 5h

10h

29h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

19h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03
Data
opracowania
programu

78

Formujące

21.05.2012r.

Program opracował

Podsumowujące

dr Jarosław Skommer

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA
Kształtowanie sprawności
ruchowej i prawidłowej
sylwetki ciała
Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu
fakultatywny

semestr
I-II

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_30
1
ECTS
modułu
Osoba odpowiedzialna
dr Janusz Przybylski
(imię, nazwisko, email,
61-854-70-99
nr tel. służbowego)
Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

ćwiczenia
30

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Ma podstawową wiedzę dotyczącą reakcji organizmu na wysiłek fizyczny o zróżnicowanej
intensywności. Zna podstawowe funkcje układów: nerwowego, krążenia, oddechowego,
mięśniowego.
Zdobycie wiedzy o wpływie ćwiczeń fizycznych na kształtowanie sprawności ruchowej.
Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania ćwiczeń fizycznych w promocji zdrowia
i zdrowego trybu życia.
Zdobycie ogólnej wiedzy i przyswojenie terminologii z zakresu treningu oraz wybranych
form aktywności ruchowej.
Zdobycie wiedzy na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.
Nabycie umiejętności ruchowych , manualnych i technicznych pozwalających czynnie
uczestniczyć w wybranych formach aktywności ruchowych.
Nabycie umiejętności wykorzystania ćwiczeń fizycznych pozwalających prowadzić zdrowy
tryb życia.
Kształtowanie umiejętności z zakresu wybranych form aktywności ruchowej.
Kształtowanie umiejętności pozwalających organizować i przeprowadzać wybrane formy
aktywności ruchowej zwracając uwagę na bezpieczeństwo i zdrowie ćwiczących.
Kształtowanie postawy ustawicznego zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie
różnych form aktywności ruchowej.
Kształtowanie postawy dbałości o sprawność fizyczną, zdrowie i zdrowy styl życia.
Umiejętność realizacji programu aktywności ruchowej we współpracy z grupą
ćwiczących.
Umiejętność postępowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podczas aktywności
fizycznej.
Ćwiczenia
1. Ogólnopolski test sprawności fizycznej. Zasady BHP i warunki zaliczenia przedmiotu.
2. Ćwiczenia połączone w układ choreograficzny o niskiej intensywności, oparty na
podstawowych krokach – step touch, v. step, step-out, heel bach. Prosta praca ramion (Low
impact).
3. Ćwiczenia połączone w układ choreograficzny o niskiej intensywności, oparty na
podstawowych krokach mambo, chasse, lunges, cha cha, kneep. Prosta praca ramion (Low
impact).
4. Ćwiczenia połączone w układ choreograficzny o niskiej intensywności, oparty na
poznanych krokach.
5. Ćwiczenia połączone w układ choreograficzny o niskiej intensywności, oparty na
poznanych krokach. Kroki wiodące step touch v. step stosowane w różnych kierunkach,
z obrotami i w przestrzeni, Low Impact.
6. Prawidłowa postawa siatkarska, sposoby poruszania się po boisku – piłka siatkowa.
7. Technika odbicia sposobem oburącz górnym w postawie wysokiej i o zachwianej
równowadze – piłka siatkowa.
8. Odbicia sposobem oburącz dolnym w postawie wysokiej i o zachwianej równowadze –
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piłka siatkowa.
Zagrywka dolna i tenisowa.
Wykorzystanie poznanych elementów technicznych w formie małych gier (deble).
Właściwa technika ruchu i prawidłowe oddychanie podczas ćwiczeń oporowych.
Dobór ćwiczeń do ogólnorozwojowego treningu siłowego.
Dobór ćwiczeń i obciążeń do treningu rozwijającego masę mięśniową.
Dobór ćwiczeń i obciążeń do treningu rozwijającego siłę mięśniową.
Dobór ćwiczeń i obciążeń w profilaktyce wad postawy.
Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką, zmiana kierunku i tempa kozłowania, kozłowanie
wysokie i niskie – koszykówka.
17. Rzuty do kosza: jednorącz z miejsca i jednorącz z biegu po kozłowaniu – koszykówka.
18. Rzuty do kosza z biegu po podaniu. Rzut jednorącz z wyskoku – koszykówka.
19. Gra uproszczona jako element doskonalenia poznanych elementów techniki indywidualnej
(tolerancja błędów kroków, błędy 3 sekund, błąd linii środkowej) – koszykówka.
20. Gra szkolna 5:5. Korygowanie błędów i eliminowanie zachowań niezgodnych z zasadami
gry w koszykówkę.
21. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania sprzętu cardio w kształtowaniu uzdolnień
motorycznych. Nauka monitoringu tętna.
22. Kształtowanie wytrzymałości w pracy tlenowej metodą zmienną.
23. Kształtowanie siły na cykloergometrze rowerowym – praca tlenowa.
24. Kształtowanie szybkości na cykloergometrze rowerowym.
25. Obwód stacyjny na maszynach aerobowych w pracy tlenowej.
26. Opanowanie prawidłowej techniki FH w tenisie stołowym (zamach, uderzenie właściwe,
zakończenie ruchu).
27. Opanowanie prawidłowej techniki BH w tenisie stołowym (zamach, uderzenie właściwe,
zakończenie ruchu).
28. Opanowanie regularności i dokładności uderzeń z FH i BH w tenisie stołowym.
29. Opanowanie podania rotacyjnego z FH w tenisie stołowym.
30. Turniej wewnętrzny deblowy doskonalący opanowane umiejętności systemem „ w
grupach” w tenisie stołowym.
Formy: praca w grupach, indywidualna, zadaniowa, zabawowa.
Metody: analityczna, syntetyczna, mieszana.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
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Test umiejętności.

Kuiński H. Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera Warszawa 2002.
T. Stefaniak. Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Warszawa 1995.
T. Naglak. Metoda treningu sportowca, AWF Wrocław 1991.
Jezierska R . Rybicka A. Gimnastyka. Teoria i metodyka. Wydawnictwo AWF we Wrocławiu,
Wrocław 2002r.
Przepisy wybranych zespołowych gier sportowych i sportów indywidualnych.
Efekty kształcenia

Zna jaki jest wpływ ćwiczeń fizycznych na sprawność ruchową, manualną
i technikę ruchu.
Opanował wiedzę z zakresu promocji zdrowego trybu życia.
Zdobył ogólną wiedzę i przyswoił terminologię z zakresu treningu oraz
wybranych form aktywności ruchowych.
Zna pozytywne i negatywne skutki jakie może wywoływać aktywność
fizyczna na zdrowie ćwiczących.
Zdobył umiejętność wykorzystania ćwiczeń fizycznych w celu

Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia

P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
P_K02
P_K03
P_K04

Bilans
nakładu
pracy
studenta

podniesienia sprawności ruchowej, manualnej i opanowywania nowych
technik ruchu.
Wykazuje postawę dbałości o sprawność fizyczną, zdrowie i zdrowy styl
życia.
Potrafi w praktyce zastosować ćwiczenia i prawidłową terminologię z
zakresu treningu oraz wybranych form aktywności ruchowych.
Umie samodzielnie ocenić pozytywne i negatywne skutki wpływu
aktywności fizycznej na zdrowie.
Przejawia gotowość do ciągłej edukacji.
Kształtuje postawę dbałości o sprawność fizyczną, zdrowie i zdrowy styl
życia.
Nabył umiejętność współpracy w grupie.
Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podczas aktywności
fizycznej.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
14 x 2
2x1
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

30h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela
* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym
Metody weryfikacji efektu kształcenia

Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
P_K02
P_K03
P_K04
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

20.12.2012r.

Program opracował

Liczba
ECTS

30h
1
30h

Podsumowujące
Przedstawienie
w
formie
teoretycznej
i praktycznej
indywidualnego
programu
ćwiczeń dzięki którym student realizuje i osiąga
cele fakultetu.

mgr Paweł Kowalski

81

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Cel
kształcenia

FARMACJA
Naturalne substancje
aktywne w piwie
Katedra i Zakład Chemii
Organicznej
fakultatywny

semestr
II

jednolite studia
stacjonarne
Poziom i forma
magisterskie
studiów
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_41
1
ECTS
modułu
dr Dorota Olender
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

dolender@ump.edu.pl
61/8546672

wykłady
-

ćwiczenia
7

seminaria
8

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wykazanie potencjalnych korzyści zdrowotnych płynących z substancji naturalnych zawartych
w piwie na skutek umiarkowanego jego spożycia.
Ćwiczenia
Ewaluacja właściwości sensorycznych wybranych gatunków piwa i ich profilowa specyfika.
Ocena wybranych właściwości fizyko-chemicznych piw zgodnie z Normami Polskimi.

Zapoznanie z przemysłowym procesem warzenia piwa w browarze LECH.
Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
P_W03
P_K01
Bilans
nakładu
pracy
studenta
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Seminaria
Historia piwa i jego rodzaje. Podstawowe pojęcia z dziedziny piwowarstwa. Charakterystyka
surowców służących do warzenia piwa oraz sposobu jego wytwarzania w warunkach domowych
i przemysłowych. Podstawowe procesy chemiczne zachodzące podczas produkcji piwa. Leczniczy
wpływ substancji aktywnych zawartych w piwie na organizm człowieka na skutek umiarkowanego
spożywania piwa oraz ewentualne zagrożenia zdrowotne. Wykorzystanie piwa w kosmetyce.
Prezentacje multimedialne w połączeniu z dyskusją, pokaz surowców, zajęcia laboratoryjne,
przekaz audiowizualny, wycieczka edukacyjna.
Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych lub/i test jednokrotnego wyboru.

1. Witheridge J (red.), The Brewers of Europe. The benefits of moderate beer consumption, Third
edition, Brussels 2004.
2. Z. Fałat, Wszystko o piwie, Ad Oculos, Warszawa-Rzeszów 2005.
1. P. Wiśniewski, Piwa historie niezwykłe, Warszawa 1993.
2. Bilgri A, Köhler, P K, Birgit A, Piwo w kuchni i w aptece, Wydawnictwo „M”, Kraków, 2003.
Efekty kształcenia
Zna główne surowce niezbędne do warzenia piwa i potrafi
wskazać substancje aktywne o leczniczym wpływie na organizm
człowieka oraz rodzaj ich działania.
Rozumie zagrożenia wynikające z nieumiarkowanego spożywania
alkoholu.
Zna wpływ piwa i jego zastosowanie w kosmetyce;
Wykazuje umiejętności pracy w grupie.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
B.W21; C.W36

D.W30
C.W36
B.K3

7 x 1h
8 x 1h

7h
8h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta
Wskaźniki
ilościowe

2x 1h

2h

5 x 1h
4 x 1h

5h
4h

Liczba
godzin
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

24h

26h
Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

Dyskusja, obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.
Test jednokrotnego wyboru.
Obserwacja studenta podczas wykonywania pracy samodzielnej
i w zespole. Ocena wykonanych opracowań ćwiczeń
laboratoryjnych. Ocena zdolności do pracy w grupach.
Doskonalenie przez powtarzanie.
24.05.2012r.

Program opracowała

dr Dorota Olender
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)

P_W01
84

Poziom i forma
studiów

FARMACJA
Problematyka patologii
społecznej
Katedra Medycyny
Społecznej; Pracownia
Socjologii Medycznej
semestr
fakultatywny
I - II

jednolite studia
magisterskie

Kod przedmiotu/
modułu

F_62

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email,
nr tel. służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

Punkty ECTS

stacjonarne
1

dr Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz,
mgr Jan Kłos; mgromade@ump.edu.pl
klosj@ump.edu.pl; 61/8546825

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie zachowań patologicznych; umiejętność rozpoznawania
konkretnych zachowań; umiejętność reagowania w przypadku interakcji z osobą przejawiającą
zachowania patologiczne; poszerzenie kompetencji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem
umiejętności komunikacyjnych.
Seminaria
Współczesne teorie socjologiczne dotyczące patologii społecznych; norma a patologia;
determinanty zachowań patologicznych – uwarunkowania środowiskowe: rodzina, grupa
rówieśnicza, środowisko lokalne, szkoła, zakład pracy; kultura i podkultura; wybrane zagadnienia
patologiczne: lekomania, narkomania, prostytucja, nadużywanie alkoholu, samobójstwo, otyłość,
anoreksja i bulimia, nikotynizm; rozpoznawanie i umiejętne reagowanie na przejawy zachowań
patologicznych; działania profilaktyczne i ich rola.
1. Prezentacja treści przez prowadzącego.
2. Dyskusja.
3. Filmy dydaktyczne.
4. Planowanie działań (przez studentów) odpowiadających potrzebom danych grup społecznych
lub jednostek.
5. Stałe ukierunkowywanie toku nauczania studentów na zdobywanie i porządkowanie wiedzy,
monitorowanie i analizę działań, wyciąganie wniosków i opracowanie metod postępowania z grupą
bądź jednostką.
6. Czytanie przez studentów zadanej literatury. Analiza treści.
Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny.
1. Na każdych zajęciach odbywa się dyskusja pozwalająca na ciągłą ocenę wiedzy,
umiejętności i zaangażowania studenta w poruszaną tematykę.
2. Na zakończenie zajęć kolokwium ustne lub pisemne.
1. Urban B. Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. Wyd. UJ. Kraków
2001.
2. Urban B. Problemy współczesnej patologii społecznej. Wyd. UJ. Kraków 1998.
3. Dobek-Ostrowska B. Podstawy komunikowania społecznego. Astrum. Wrocław 1999.
1. Gossop M. Narkomania. Mity i rzeczywistość. PWN. Warszawa 1993.
2. Jablow M. Anoreksja, bulimia, otyłość. GWP. Gdańsk 2000.
3. Cierpiałkowska L. Alkoholizm. Przyczyny-Leczenie-Profilaktyka. Wyd. Naukowe UAM.
Poznań 2001.
4. Urban B. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Wyd. UJ. Kraków 1998.
5. Czapiński J., Panek T.: Diagnoza społeczna (raporty z badań).
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna kierunki rozwoju farmacji zawodowej i naukowej, a także A.W27
rozwoju historycznego myśli filozoficznej oraz etycznych

P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01
P_U02

P_U03
P_U04
P_U05

P_U06
P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki

podstaw rozstrzygania dylematów moralnych związanych
z wykonywaniem zawodu farmaceuty i zawodów medycznych.
Zna
psychologiczne
i
socjologiczne
uwarunkowania
funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.
Zna zasady komunikowania interpersonalnego w relacjach
farmaceuta-pacjent oraz farmaceuta – pozostali pracownicy
ochrony zdrowia.
Zna problematykę inicjowania i wspierania działań grupowych.
Zna społeczne uwarunkowania i ograniczenia wynikające
z choroby i niepełnosprawności.
Zna psychologiczne i społeczne aspekty postaw i działań
pomocowych.
Analizuje i opisuje zależności między organizmami
a środowiskiem.
Opisuje mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego na
wszystkich poziomach jego organizacji, rozpatruje poszczególne
funkcje organizmu ludzkiego jako powiązane elementy
zintegrowanej całości, charakteryzuje możliwości adaptacyjne
organizmu człowieka.
Wykorzystuje nabytą wiedzę do analizy stanu czynnościowego
organizmu w celu optymalizacji i indywidualizacji farmakoterapii
i profilaktyki.
Rozumie
i
opisuje
mechanizmy
rozwoju
zaburzeń
czynnościowych, prawidłowo interpretuje patofizjologiczne
podłoże rozwoju chorób.
Rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka,
stosuje zasady kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz udziela
kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia.
Inicjuje i wspiera działania grupowe, wpływa na kształtowanie
postaw i działania pomocowe i zaradcze oraz wie, w jaki sposób
kierować zespołami ludzkimi.
Ocenia działania oraz rozstrzyga dylematy moralne w oparciu o
normy i zasady etyczne.
Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń
wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych.
Posiada nawyk wspierania działań pomocowych i zaradczych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A.W28

A.W29
A.W30
A.W31
A.W32
A.U1
A.U5

A.U6
A.U7
A.U21

A.U22
A.K1
A.K2
A.K3

5 x 3h

15h

5 x 2h
2 x 1h

10h
2h
27h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

85

ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_K01
P_K02
P_K03
Data
opracowania
programu

86

Formujące

Podsumowujące

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć; dyskusja; ocena kolokwium
zdolności do samodzielnej pracy; ocena zdolności do pracy
w grupie;

24.05.2012r.

Program opracowali

dr M. Gromadecka-Sutkiewicz
mgr J. Kłos

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA
Propedeutyka biofizyki
Katedra i Zakład Biofizyki
fakultatywny

semestr
I

jednolite studia
stacjonarne
Poziom i forma
magisterskie
studiów
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_65
2
ECTS
modułu
dr Krzysztof Michalak
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
30

kmichalak@ump.edu.pl
61/8546089

ćwiczenia
-

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student poznaje:
- najważniejsze zjawiska fizyczne leżące u podstaw procesów zachodzących w organizmie
człowieka (przepływ krwi, powstawanie i przewodzenie impulsów nerwowych, przemiana materii,
transport przez błony biologiczne, wymiana gazowa, układ mięśniowy);
- poznaje zjawiska towarzyszące oddziaływaniu na materię niektórych czynników fizycznych (pole
elektryczne i magnetyczne, światło, promieniowanie jonizujące, izotopy promieniotwórcze, fale
dźwiękowe i ultradźwiękowe);
poznaje biofizyczne aspekty diagnostyki i terapii;
- zaznajamia się z ogólnymi zasadami wykonywania bezpośrednich i pośrednich pomiarów
wielkości fizycznych oraz opracowania wyników tych pomiarów (wykresy, sposoby szacowania
błędów);
- kształtuje zachowania przydatne w sytuacjach problemowych, (określanie celu działania,
dokumentowanie jego przebiegu, formułowanie wniosków).
Wykłady Tematy spotkań:
I. Pomiary.
II. Potencjał spoczynkowy i czynnościowy
III. Biofizyka tkanki nerwowej
IV. Biofizyka mięśnia
V. Optyka, biofizyka procesów widzenia, mikroskop
VI. Promieniowanie jonizujące
VII. Biofizyka układu oddechowego
VIII. Biofizyka układu krążenia
IX. Elementy termodynamiki
X. Akustyka, Słuch, USG
XI. Oddziaływanie pól elektrycznych i magnetycznych na organizm człowieka
XII. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące
XIII. Sieci neuronowe
XIV. Pomiar sygnałów elektrycznych, EKG
XV. Podstawy dynamiki nieliniowej

Formy
i metody
dydaktyczne

- 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 poświęcona jest omawianiu problemów pojawiających się w
czasie zajęć obowiązkowych
- przybliżona proporcja między formą wykładową a konwersacyjną to 4:1

Forma
i warunki
zaliczenia

Student zdaje kolokwium w formie pisemnej na zakończenie semestru.
Oceniana jest również aktywność studenta w zakresie części konwersacyjno-seminaryjnej.
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Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
P_W03
P_W04
P_W05

P_W06
P_W07
P_W08
P_W09

P_W10
P_W11
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08

Bilans
nakładu
pracy
studenta
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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 człowieka, Springer-Verlag 1983.
1. „Wybrane ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki” pod red. P. Piskunowicza i M. Tuliszki (Poznań
2007).
2. Schmidt, R.F., Thews G. Fizjologia człowieka, Springer-Verlag 1983.

Efekty kształcenia
zna fizjologię układów: nerwowego, wydzielania wewnętrznego,
krążenia, limfatycznego, rozrodczego, pokarmowego, moczowego
i oddechowego, mechanizmy adaptacyjne, regulacji nerwowej,
hormonalnej i termoregulacji;
zna podstawy patofizjologii komórki i układów organizmu ludzkiego;
zna strukturę i funkcje błon biologicznych oraz mechanizmy transportu
przez błony;
zna molekularne aspekty transdukcji sygnałów;
zna fizyczne podstawy procesów fizjologicznych (krążenia,
przewodnictwa nerwowego, wymiany gazowej, ruchu, wymiany
substancji);
charakteryzuje wpływ czynników fizycznych środowiska na organizmy
żywe;
zna metodykę pomiarów wielkości biofizycznych;
zna biofizyczne aspekty diagnostyki i terapii;
zna budowę atomu i cząsteczki, układ okresowy pierwiastków
i właściwości izotopów promieniotwórczych w aspekcie ich
wykorzystania w diagnostyce i terapii;
zna podstawy mechaniki kwantowej, termodynamiki i kinetyki
chemicznej;
zna mechanizmy katalizy, fizykochemię układów wielofazowych
i zjawisk powierzchniowych oraz podstawy elektrochemii;
analizuje i opisuje zależności między organizmami a środowiskiem;
mierzy lub wyznacza wielkości fizyczne w przypadku organizmów
żywych i ich środowiska;
opisuje i interpretuje właściwości i zjawiska biofizyczne oraz ocenia
wpływ czynników fizycznych środowiska na organizmy żywe;
opisuje i analizuje zjawiska i procesy fizyczne występujące
w farmakoterapii i diagnostyce chorób;
dokonuje opisu matematycznego procesów zachodzących w przyrodzie;
wykorzystuje metody i modele matematyczne w farmacji;
wykorzystuje metody matematyczne w opracowaniu i interpretacji
wyników analiz i pomiarów;
stosuje metody statystyczne do opracowania danych z badań, ocenia
rozkład zmiennych losowych, wyznacza średnią, medianę, przedział
ufności, wariancje i odchylenia standardowe, formułuje i testuje
hipotezy statystyczne oraz dobiera i stosuje metody statystyczne
w opracowywaniu wyników obserwacji i pomiarów;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W5

A.W7
A.W10
A.W11
B.W1

B.W2
B.W3
B.W4
B.W5

B.W15
B.W16
A.U1
B.U1
B.U2
B.U3
B.U11
B.U12
B.U13
B.U14

30 x 1h

30h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta
Wskaźniki
ilościowe

1 x 25

Liczba
godzin
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

30h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

-

25h
55h
Liczba
ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_W09
P_W10
P_W11
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja aktywności studenta w trakcie zajęć.

23.05.2012r.

Program opracował

Podsumowujące
Końcowe kolokwium zaliczeniowe.

dr n. med. inż. Krzysztof Michalak
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

P_W03
Bilans
nakładu
pracy
studenta
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Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Rośliny lecznicze i chronione Kod
Punkty
w warunkach naturalnych i przedmiotu/
F_68
1
ECTS
uprawie
modułu
Katedra i Zakład Botaniki Osoba odpowiedzialna
dr Anna Budzianowska
abudzian@ump.edu.pl
Farmaceutycznej i
(imię, nazwisko, email,
nr
tel.
służbowego)
61/6687868
Biotechnologii Roślin
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
fakultatywny
II
15
i liczba godzin
FARMACJA

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student umie rozpoznać prezentowane rośliny po budowie morfologicznej. Zna nazwy łacińskie
i polskie poznanych gatunków i rodzin, do których należą. Zna charakterystykę roślin
wczesnowiosennych. Spośród poznanych roślin umie wskazać rośliny lecznicze i chronione.
Rozróżnia zbiorowiska naturalne Wielkopolski.
Ćwiczenia
Elementy fitosocjologii (charakterystyka zbiorowisk i stanowisk naturalnych, w szczególności
zbiorowisk leśnych Wielkopolski, t. j. grądy, łęgi, olsy). Elementy ochrony przyrody. Systematyka
roślin. Budowa morfologiczna. Gatunki roślin leczniczych i chronionych w środowisku naturalnym
i uprawie. Elementy farmakognozji (substancje czynne, zastosowanie lecznicze).
15 godz. – realizowane w postaci ćwiczeń terenowych w okresie wiosennym. Wyjazd pierwszy
w rejon podmiejski Poznania – leśny, chroniony – obserwacja występujących gatunków
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.
Wykonanie pracy pisemnej przedstawiającej gatunki roślin wczesnowiosennych z charakterystyką
botaniczną, chemiczną, zastosowaniem oraz z wybranych roślin leczniczych z Ogrodu
Botanicznego.
1. Broda B., Mowszowicz J. Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących
i użytkowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
2. Mowszowicz J. Flora wiosenna. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1975.
3. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. Rośliny polskie. PWN, Warszawa 1986.
------------Efekty kształcenia
Zna metody badawcze stosowane w systematyce oraz
poszukiwaniu nowych gatunków i odmian roślin leczniczych.
Potrafi rozpoznać rośliny na podstawie cech morfologicznych i
anatomicznych
(szczególnie
gatunki
o
znaczeniu
farmaceutycznym).
Zna systemy ochrony roślin.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W22
A.W21

A.W24

15 x 1h

15h

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 1h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

15h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

30h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
Data
opracowania
programu

Formujące
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć

24.05.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
wykonanie pracy pisemnej

dr Anna Budzianowska
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

FARMACJA
Socjologia zdrowia i
medycyny
Katedra Medycyny
Społecznej; Pracownia
Socjologii Medycznej
semestr
fakultatywny
I - II

Poziom i forma
studiów

jednolite studia
magisterskie

Kod przedmiotu/
modułu

F_75

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email,
nr tel. służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

Punkty ECTS

stacjonarne
1

dr Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz,
mgr Jan Kłos; mgromade@ump.edu.pl
klosj@ump.edu.pl; 61/8546825

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

Cel
kształcenia

Posiadanie wiedzy o stanie zdrowia społeczeństwa i jego zagrożeniach; umiejętność określania
czynników kulturowych, społecznych i ekonomicznych wpływających na uwarunkowania zdrowia,
choroby i leczenia; posiadanie wiedzy na temat postaw i zachowań oraz możliwości ich zmian
odnoszących się do aspektów medycznych; znajomość podstawowych typów relacji społecznych
związanych z pełnieniem ról zawodowych; posiadanie wiedzy i umiejętności istotnych dla
skutecznego promowania zdrowia i upowszechniania działań profilaktycznych; poszerzenie
kompetencji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych.

Treści
programowe

Seminaria
Zdrowie i choroba jako zjawiska społeczne; struktura społeczne a zdrowie; postawy wobec
zdrowia i choroby; styl życia a zdrowie; promocja i profilaktyka zdrowotna; społeczne źródła
stresu; socjomedyczne aspekty funkcjonowania rodziny; niepełnosprawność w społeczeństwie;
starość i jej społeczne konsekwencje; komunikacja i interakcja międzyosobnicza; funkcjonowanie i
bariery w dostępie do systemu medycznego; rynek świadczeń zdrowotnych w aspekcie ról
zawodowych.

Formy
i metody
dydaktyczne

1.Prezentacja treści przez prowadzącego.
2. Dyskusja.
3. Filmy dydaktyczne.
4. Planowanie działań (przez studentów) odpowiadających potrzebom danych grup społecznych
lub jednostek.
5. Stałe ukierunkowywanie toku nauczania studentów na zdobywanie i porządkowanie wiedzy,
monitorowanie i analizę działań, wyciąganie wniosków i opracowanie metod postępowania z grupą
bądź jednostką.
6. Czytanie przez studentów zadanej literatury. Analiza treści.

Forma
i warunki
zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny.
1. Na każdych zajęciach odbywa się dyskusja pozwalająca na ciągłą ocenę wiedzy, umiejętności i
zaangażowania studenta w poruszaną tematykę.
2. Na zakończenie zajęć kolokwium ustne lub pisemne.

Literatura
podstawowa

1. Sokołowska M. Socjologia medycyny. PWN. Warszawa 1986.
2. Piątkowski W. Zdrowie-choroba-społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny. Wyd. UMCS.
Lublin 2004.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
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3. Barański J., Piątkowski W. Zdrowie i choroba. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
Wrocław 2002.
1. Dyoniziak R. Społeczeństwo w procesie zmian. PWN. Kraków 1994.
2. Piecuch C. Kondycja człowieka współczesnego. TAiWPN. Kraków 2006.
3. Turowski J. Socjologia. Cz. I i II. Wyd. KUL. Lublin 1994.
4. Libiszowska-Żółtkowska M. (red.), Ogryzko-Wiewiórowska M. (red.), Piątkowski W. (red.).
Szkice z socjologii medycyny. Wyd. UMCS. Lublin 1998.

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)

P_W01

P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01
P_U02

P_U03
P_U04
P_U05

P_U06
P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Efekty kształcenia
Zna kierunki rozwoju farmacji zawodowej i naukowej, a także
rozwoju historycznego myśli filozoficznej oraz etycznych
podstaw rozstrzygania dylematów moralnych związanych
z wykonywaniem zawodu farmaceuty i zawodów medycznych.
Zna
psychologiczne
i
socjologiczne
uwarunkowania
funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.
Zna zasady komunikowania interpersonalnego w relacjach
farmaceuta-pacjent oraz farmaceuta – pozostali pracownicy
ochrony zdrowia.
Zna problematykę inicjowania i wspierania działań grupowych.
Zna społeczne uwarunkowania i ograniczenia wynikające
z choroby i niepełnosprawności.
Zna psychologiczne i społeczne aspekty postaw i działań
pomocowych.
Analizuje i opisuje zależności między organizmami
a środowiskiem.
Opisuje mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego na
wszystkich poziomach jego organizacji, rozpatruje poszczególne
funkcje organizmu ludzkiego jako powiązane elementy
zintegrowanej całości, charakteryzuje możliwości adaptacyjne
organizmu człowieka.
Wykorzystuje nabytą wiedzę do analizy stanu czynnościowego
organizmu w celu optymalizacji i indywidualizacji farmakoterapii
i profilaktyki.
Rozumie
i
opisuje
mechanizmy
rozwoju
zaburzeń
czynnościowych, prawidłowo interpretuje patofizjologiczne
podłoże rozwoju chorób.
Rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka,
stosuje zasady kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz udziela
kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia.
Inicjuje i wspiera działania grupowe, wpływa na kształtowanie
postaw i działania pomocowe i zaradcze oraz wie, w jaki sposób
kierować zespołami ludzkimi.
Ocenia działania oraz rozstrzyga dylematy moralne w oparciu o
normy i zasady etyczne.
Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń
wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych.
Posiada nawyk wspierania działań pomocowych i zaradczych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W27

A.W28

A.W29
A.W30
A.W31
A.W32
A.U1
A.U5

A.U6
A.U7
A.U21

A.U22
A.K1
A.K2
A.K3

5 x 3h

15h

5 x 2h
2 x 1h

10h
2h
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przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

27h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_K01
P_K02
P_K03
Data
opracowania
programu

94

Formujące

Podsumowujące

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć; dyskusja; ocena kolokwium
zdolności do samodzielnej pracy; ocena zdolności do pracy
w grupie;

24.05.2012r.

Program opracowali

dr M. Gromadecka-Sutkiewicz
mgr J. Kłos

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż
3 pozycje)

FARMACJA
Student-AbsolwentPracownik
Katedra i Zakład Technologii
Postaci Leku; Pracownia
Farmacji Praktycznej
semestr
fakultatywny
I - II

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_77
1
ECTS
modułu
mgr farm. Magdalena Cerbin
Osoba odpowiedzialna
mcerbin@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email,
nr tel. służbowego)
61 854 72 06
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Udział w zajęciach pozwoli studentom zdobyć wiedzę nt.:
zasad funkcjonowania sektora szkolnictwa wyższego oraz UMP, kompetencji jakie student
może pozyskać w ramach kształcenia na wybranym kierunku,
istniejących ścieżek kariery zawodowej absolwentów UMP,
trendów i uwarunkowań sektora ochrony zdrowia.
Uczestnicy posiądą też umiejętności samodzielnego poszukiwania dróg rozwoju
(w tym naukowego) w obrębie UMP i poza nim oraz analizy aktów prawnych obejmujących
działalność sektora szkolnictwa wyższego. Ponadto interaktywny i międzywydziałowy charakter
zajęć pozwoli rozwinąć umiejętność podejmowania dyskusji z rówieśnikami reprezentującymi inne
dziedziny wiedzy oraz pracy zespołowej. Przewiduje się, że efektem kształcenia będzie też
zwiększenie zaangażowania studentów w prace badawcze i działalność organizacyjną na rzecz
UMP.
Seminaria
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – struktura Uczelni, uczelniane organy kolegialne,
obowiązujące akty prawe, System Zapewnienia Jakości Kształcenia, Uniwersyteckie Centrum
Transferu Technologii Medycznych, Biuro Karier i in. Analiza aktów prawnych z zakresu
szkolnictwa wyższego (m.in. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym). Rola i zasady
funkcjonowania instytucji i organów funkcjonujących w obrębie szkolnictwa wyższego
(w tym PKA, KAUM, PSRP, KWSM i in.). Możliwości rozwoju naukowego i społecznego
studenta (w tym: inkubatory przedsiębiorczości, organizacje studenckie). Analiza programu
nauczania pod kątem wiedzy i kompetencji absolwenta. Wskazanie i omówienie ścieżek kariery
zawodowej absolwentów. Omówienie uwarunkowań i trendów na rynku pracy w sektorze ochrony
zdrowia.
metody słowne
metody oparte na czynności
metoda przypadku
praca z tekstem źródłowym
dyskusja
Ocenie podlegać będą aktywność studentów podczas zajęć oraz poprawność merytoryczna i forma
wykonania projektu końcowego.
Ze względu na brak na rynku polskim pozycji zwartych podejmujących sygnalizowany temat
w sposób wyczerpujący, prowadząca zajęcia dostarczy uczestnikom niezbędnych materiałów
źródłowych w oparciu m.in. o witryny internetowe:
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – www.ump.edu.pl,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – www.nauka.gov.pl
Państwowej Komisji Akredytacyjnej - www.pka.edu.pl,
oraz obowiązujące akty prawne, w tym przede wszystkim:
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz akty prawne obowiązujące w obrębie UMP
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Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

----------------Efekty kształcenia
Zna zasady funkcjonowania sektora szkolnictwa wyższego oraz
uczelni macierzystej.
Zna zakres wiedzy i kompetencji jakie pozyska w procesie
kształcenia.
Zna imperatyw i wzorzec zachowania pracownika służby zdrowia.
Charakteryzuje podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy.
Wykazuje odpowiedzialność za swój rozwój zawodowy i wkład w
dalszy rozwój nauk medycznych.
Rozumie zasady funkcjonowania samorządu zawodowego.
Potrafi wskazać możliwości podjęcia aktywności badawczej i
organizacyjnej.
Wykazuje umiejętność samodzielnego poszukiwania dróg
rozwoju.
Rozpoznaje własne potrzeby edukacyjne oraz planuje aktywności
edukacyjne.
Wskazuje istniejące ścieżki kariery zawodowej absolwenta.
Rozumie trendy i uwarunkowania sektora ochrony zdrowia.
Przekazuje swoją wiedzę innym i Współpracuje z
przedstawicielami innych dziedzin wiedzy.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W27, A.W28
A.W27
A.W29
A.W29
E.W55
E.W32
A.W30
B.U17
B.U17
E.U15
E.U26
B.K3

3 x 4h
1 x 3h

15h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami

2x 2h

4h

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

2 x 4h
1 x 3h

8h
3h
30h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

19h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

23h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
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Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

Podsumowujące
Kolokwium teoretyczne i
projekt końcowy.

P_W06
P_W07
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
Data
opracowania
programu

Realizacja projektu w trakcie zajęć.

19 lipca 2012r.

Program opracował

mgr farm. Magdalena Cerbin
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
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FARMACJA
Systemy nazewnictwa
substancji chemicznych
Katedra i Zakład Chemii
Organicznej
fakultatywny

semestr
II

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_80
1
ECTS
modułu
dr hab. Anna Katrusiak
Osoba odpowiedzialna
akatrus@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email,
nr tel. służbowego)
61/8546677
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Nabycie umiejętności praktycznego stosowania reguł i zasad dotyczących poprawnego nazywania
związków organicznych. Wdrożenie do systematyczności postępowania przy nazywaniu związków
organicznych. Wykształcenie nawyku zachowania umiejętnej równowagi w stosowaniu
nazewnictwa zwyczajowego i systematycznego. Przygotowanie do poprawnego stosowania reguł
nomenklaturowych w nazewnictwie leków podczas dalszych etapów kształcenia zawodowego.
Seminaria
W trakcie zajęć studenci zapoznają się z regułami nazewnictwa podstawowych związków
organicznych i wywodzących się z nich grup jedno- i wielowartościowych, które traktowane są
jako podstawniki. Przyswajane są też nazwy zwyczajowe niektórych związków organicznych.
W przypadku związków bardziej rozbudowanych, w skład których wchodzi więcej niż jedna grupa
funkcyjna duży nacisk położony jest na umiejętność wyboru jednostki głównej stanowiącej
podstawowy trzon nazwy chemicznej. Omawiany jest system CAS stosowany w chemii
organicznej. Dla związków chemicznych będących substancjami wykorzystywanymi w farmacji
zwraca się uwagę na nazwę w systemie INN oraz nazwę farmakopealną.
Zajęcia odbywają się w formie krótkiego wprowadzenia tematycznego przez prowadzącego
a następnie ćwiczeń praktycznych polegających na: wyborze najdogodniejszego aparatu
nomenklaturowego, dyskusji wyjaśniającej prawidłowości, umiejętności korzystania
z podstawowych reguł dotyczących wyboru jednostki podstawowej, umiejętności
odwzorowywania związku organicznego z podanej nazwy. Co kilka zajęć studenci piszą krótkie
sprawdziany oceniające ich stan wiedzy.
Zaliczenie fakultetów odbywa się na podstawie ciągłej oceny aktywności studenta na zajęciach,
jego umiejętności dyskutowania i zgłaszania nowych problemów do przedyskutowania.
Zaliczenie uzyskują studenci, którzy brali czynny udział w dyskusjach i rozwiązywaniu
problemów w trakcie zajęć i nie opuścili więcej niż 2/15 spotkań. Pozostali studenci uzyskują
zaliczenie po wykazaniu się wiedzą na podstawie pisemnej pracy zaliczeniowej.
1. Nomenklatura związków organicznych. Wydanie zbiorcze. PTChem, Warszawa 1992.
2. Przewodnik do nomenklatury związków organicznych Zalecenia 1993. PTChem, Warszawa
1994.
1. W. Kwapiszewski, I. Krężel Podstawy nazewnictwa leków. Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź
1996.
2. http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/
3. http://www.cas.org/
Efekty kształcenia
Zna podstawowe reguły rządzące systematyką
organicznych.
Rozumie mechanizm tworzenia prawidłowych nazw.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
związków B.W17
B.W20; B.W21

P_U01
P_U02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę teoretyczną dotyczącą
nazewnictwa związków organicznych.
Potrafi dokonać prawidłowego wyboru odpowiedniego aparatu
nomenklaturowego.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.U10
B.U10

15 x 1h
3 x 1h

15h
3h

7 x 1h
2 x 1h

7h
2h
27h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

18h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

22h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02

Data
opracowania
programu

Formujące
Dyskusja w trakcie zajęć.
Praktyczne zastosowanie poznanych reguł, obserwacja pracy
studenta w trakcie zajęć.
Praktyczne zastosowanie poznanych reguł, obserwacja pracy
studenta w trakcie zajęć.
Poprzez dobór odpowiednich wzorów związków organicznych
stworzenie możliwości oceny zdolności studenta do
samodzielnej pracy.
17.05.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Ustne zaliczenie.
Sprawdzian pisemny.
Sprawdzian pisemny.
Sprawdzian pisemny.

dr hab. Anna Katrusiak
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
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Poziom i forma
studiów

FARMACJA
Zachowania zdrowotne
społeczeństwa polskiego
Katedra Medycyny
Społecznej; Pracownia
Socjologii Medycznej
semestr
fakultatywny
I - II

jednolite studia
magisterskie

Kod przedmiotu/
modułu

F_95

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email,
nr tel. służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

Punkty ECTS

stacjonarne
1

dr Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz,
mgr Jan Kłos; mgromade@ump.edu.pl
klosj@ump.edu.pl; 61/8546825

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Posiada wiedzę na temat znaczenia i powiązań pomiędzy zdrowiem a zachowaniami oraz
świadomością zdrowotną; umie wskazać związki pomiędzy środowiskiem społecznym,
kulturowym i ekonomicznym a zdrowiem i zachowaniami podejmowanymi przez człowieka; ma
wiedzę na temat zachowań zdrowotnych podejmowanych przez społeczeństwo polskie; posiada
podstawowe umiejętności kształtowania zachowań prozdrowotnych; potrafi określić bariery zmian
zachowań i wie w jaki sposób je redukować.
Seminaria
Zdefiniowanie pojęcia zdrowia i zachowań zdrowotnych; określenie znaczenia i wpływu
zachowań na zdrowie; wybrane procesy społeczne wpływające na zachowania człowieka;
Narodowy Program Zdrowia jako próba określenia potrzeb zdrowotnych i zdiagnozowania
zdrowia społeczeństwa polskiego; zachowania w stanach zdrowia, dolegliwości i choroby w
społeczeństwie polskim; strukturalne i jednostkowe sposoby kształtowania zachowań
zdrowotnych.
1.Prezentacja treści przez prowadzącego.
2. Dyskusja.
3. Filmy dydaktyczne.
4. Stałe ukierunkowywanie toku nauczania studentów na zdobywanie i porządkowanie wiedzy,
monitorowanie i analizę działań, wyciąganie wniosków i opracowanie metod postępowania z
grupą bądź jednostką.
5. Czytanie przez studentów zadanej literatury. Analiza treści.
Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny.
1. Na każdych zajęciach odbywa się dyskusja pozwalająca na ciągłą ocenę wiedzy, umiejętności i
zaangażowania studenta w poruszaną tematykę.
2. Na zakończenie zajęć kolokwium ustne lub pisemne.
1. Gniazdowski A. Zachowania zdrowotne. Instytut Medycyny Pracy. Łódź 1990.
2. Ziarko M. Zachowania zdrowotne młodych dorosłych – uwarunkowania psychologiczne.
Bogucki wydawnictwo Naukowe. Poznań 2006.
3. Łuszczyńska A. Zmiana zachowań zdrowotnych. Gdańskie wydawnictwo psychologiczne.
Gdańsk 2004.
1. Zimbardo P.G. Psychologia i życie. PWN. Warszawa 2002.
2. Melosik Z. Młodzież, styl życia i zdrowie. WOLUMIN. Poznań 2001.
3. Gromadzka-Ostrowska J., Włodarek D., Toeplitz Z. Edukacja prozdrowotna. SGGW. Warszawa
2003.
4. Czapiński J., Panek T.: Diagnoza społeczna (raporty z badań).
5. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. Załącznik do uchwały nr 90/2007 Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2007..
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

P_W01

P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01
P_U02

P_U03
P_U04
P_U05

P_U06
P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Zna kierunki rozwoju farmacji zawodowej i naukowej, a także
rozwoju historycznego myśli filozoficznej oraz etycznych
podstaw rozstrzygania dylematów moralnych związanych
z wykonywaniem zawodu farmaceuty i zawodów medycznych.
Zna
psychologiczne
i
socjologiczne
uwarunkowania
funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.
Zna zasady komunikowania interpersonalnego w relacjach
farmaceuta-pacjent oraz farmaceuta – pozostali pracownicy
ochrony zdrowia.
Zna problematykę inicjowania i wspierania działań grupowych.
Zna społeczne uwarunkowania i ograniczenia wynikające
z choroby i niepełnosprawności.
Zna psychologiczne i społeczne aspekty postaw i działań
pomocowych.
Analizuje i opisuje zależności między organizmami
a środowiskiem.
Opisuje mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego na
wszystkich poziomach jego organizacji, rozpatruje poszczególne
funkcje organizmu ludzkiego jako powiązane elementy
zintegrowanej całości, charakteryzuje możliwości adaptacyjne
organizmu człowieka.
Wykorzystuje nabytą wiedzę do analizy stanu czynnościowego
organizmu w celu optymalizacji i indywidualizacji farmakoterapii
i profilaktyki.
Rozumie
i
opisuje
mechanizmy
rozwoju
zaburzeń
czynnościowych, prawidłowo interpretuje patofizjologiczne
podłoże rozwoju chorób.
Rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka,
stosuje zasady kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz udziela
kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia.
Inicjuje i wspiera działania grupowe, wpływa na kształtowanie
postaw i działania pomocowe i zaradcze oraz wie, w jaki sposób
kierować zespołami ludzkimi.
Ocenia działania oraz rozstrzyga dylematy moralne w oparciu o
normy i zasady etyczne.
Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń
wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych.
Posiada nawyk wspierania działań pomocowych i zaradczych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A.W27

A.W28

A.W29
A.W30
A.W31
A.W32
A.U1
A.U5

A.U6
A.U7
A.U21

A.U22
A.K1
A.K2
A.K3

5 x 3h

15h

5 x 2h
2 x 1h

10h
2h
27h
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Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_K01
P_K02
P_K03
Data
opracowania
programu
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Formujące

Podsumowujące

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć; dyskusja; ocena kolokwium
zdolności do samodzielnej pracy; ocena zdolności do pracy
w grupie;

24.05.2012r.

Program opracowali

dr M. Gromadecka-Sutkiewicz
mgr J. Kłos

II rok
Przedmioty obowiązkowe

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

P_W03

FARMACJA
Biochemia
Katedra Biochemii
Farmaceutycznej

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_5
3
ECTS
modułu
prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

baerw@ump.edu.pl
61-8546621

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
IV
15
15
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji
Znajomość podstaw chemii nieorganicznej i organicznej w tym metod analitycznych oraz
termodynamiki.
Poznanie struktury i funkcji biomolekuł, reakcji chemicznych zachodzących w zdrowym
organizmie, a także w wybranych stanach patologicznych oraz ekspresji i transmisji informacji
genetycznej.
Wykłady
Biomolekuły –struktura i funkcja białek i kwasów nukleinowych; cukry i polisacharydy; lipidy
i błony komórkowe.
Mechanizmy działania enzymów i ich powiązanie z oddziaływaniem leków; sygnalizacja
komórkowa.
Ekspresja i transmisja informacji genetycznej:
Replikacja, naprawa i rekombinacja DNA; RNA, transkrypcja i modyfikacje potranskrypcyjne;
translacja, modyfikacje potranslacyjne, fałdowanie i segregacja; regulacja ekspresji genów.
Seminaria
Metabolizm – bioenergetyka, główne szlaki i strategie metabolizmu energetycznego oraz
związków kluczowych dla funkcjonowania komórki i organizmu (nukleotydy, hem etc). Rola
witamin w metabolizmie.
Pokazy multimedialne i prezentacje.
Prezentacje przygotowywane przez studentów.
obowiązkowy

Przygotowanie prezentacji oraz zaliczenie sprawdzianu końcowego (test) z zakresu seminariów .

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.: Biochemia PWN.
3. Bańkowski E.: Biochemia Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Elsevier Urban
&Partner.
Wybrane materiały źródłowe.

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

zna strukturę i funkcję biomolekuł oraz błon biologicznych A.W9, A.W10
i mechanizmy transportu;
zna zasady działania enzymów, mechanizmy regulacji oraz A.W12
podstawy kinetyki enzymatycznej i potrafi wykorzystać tę wiedzę
do screeningu potencjalnych leków;
zna główne szlaki metaboliczne i ich współzależności, A.W12
mechanizmy regulacji metabolizmu i wpływu leków na te
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P_W04
P_U01
P_K01

procesy;
ma wiedzę na temat transmisji informacji genetycznej i regulacji
ekspresji genów;
stosuje wiedzę biochemiczną do analizy i oceny procesów
fizjologicznych i patologicznych;
ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń
wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A.W3, A.W16
A.U8
A_K2

7 x 2h
1x1h
7x2h
1x1h
15x ½ h

15h

15x2h
10 x 1h

30h
10h

15h
7h

77h
Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

37h

2

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

45h

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02

Formujące
Sprawdzian z teoretycznego przygotowania do
zajęć, obserwacja pracy studenta

P_W03
P_W04
P_U01

P_U02

P_U03
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Ocena opracowania tematu na postawie
przygotowanej i przedstawionej prezentacji
multimedialnej, sprawdziany cząstkowe.
Pisemny egzamin końcowy.
Ocena opracowania tematu na postawie
przygotowanej i przedstawionej prezentacji
multimedialnej, sprawdziany cząstkowe.
Pisemny egzamin końcowy.

Sprawdzian z teoretycznego przygotowania do
zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena zdolności
do samodzielnej pracy.
Sprawdzian z teoretycznego przygotowania do
zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena zdolności
do samodzielnej pracy.

P_K01

Data
opracowania
programu

Podsumowujące

Ocena opracowania tematu na postawie
przygotowanej i przedstawionej prezentacji
multimedialnej, sprawdziany cząstkowe.
Pisemny egzamin końcowy.
9.11.2012r.

Program opracowała

prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

FARMACJA
Chemia analityczna

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_16
13
ECTS
modułu
prof. dr hab. Zenon Kokot
Osoba odpowiedzialna

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
III - IV
45
120
15
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – B. Fizykochemiczne podstawy farmacji
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.
Poznanie: zasad oraz bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym, poznanie sprzętu
i technik stosowanych w analizie klasycznej i instrumentalnej, praktyczna umiejętność oznaczania
substancji prostych i złożonych metodami klasycznej analizy chemicznej oraz analizy
instrumentalnej oraz oceny wiarygodności wyników analizy, praktyczna umiejętność doboru
metody analitycznej do odpowiedniego zdania analitycznego i przeprowadzenie walidacji metody
analitycznej.
Wykłady
Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie chemii analitycznej:
- przygotowanie próbek do analizy;
- metody klasyczne analizy chemii analitycznej (podstawy teoretyczne, grawimetria, alkacymetria,
redoksymetria, kompleksometria i precypitometria);
- metody instrumentalne: spektroskopia (UV-VIS, IR, NMR, fluorymetria, ASA); metody
elektroanalityczne (polarografia woltamperometria, potencjometria, konduktometria); metody
rozdzielcze (chromatografia cienkowarstwowa, gazowa, wysokosprawna cieczowa, elektroforeza
kapilarna); spektrometria mas;
- ocena statystyczna wyników oznaczeń oraz walidacja metod analizy chemicznej.
Ćwiczenia
Analiza klasyczna: Analiza wagowa i objętościowa. Przygotowanie roztworów mianowanych,
praktyczne wykonanie oznaczeń alkacymetrycznych, redoksymetrycznych, precypitometrycznych
i komplekso-metrycznych.
Analiza instrumentalna: zajęcia laboratoryjne, wykonanie 12 ćwiczeń ilustrujących metody
i techniki analityczne omawiane na wykładach.
Seminaria
Obliczenia rachunkowe dotyczące stężenia roztworu, analizy wagowej, analizy objętościowej alkacymetrii, redoksymetrii, precypitometrii, kompleksometrii, siły jonowej roztworu,
przygotowywania roztworów buforowych.

Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

zjk@ump.edu.pl
61 854-66-11

obowiązkowy

Wykład, wykład – prezentacja multimedialna, wykład ilustrowany pokazami, wykład z dyskusją,
ćwiczenia – praktyczne wykonanie analiz, praca grupowa.
Zaliczenie 4 kolokwiów z części klasycznej oraz jednego z obliczeń rachunkowych – w formie
pisemnej, możliwość dwóch terminów poprawkowych. Niezaliczenie w/w kolokwiów obowiązuje
kolokwium wyjściowe. Zaliczenie każdego ćwiczenia z części instrumentalnej – w formie ustnej
lub pisemnej.
Egzamin końcowy w formie pisemnej.
1. Kocjan R.: Chemia Analityczna, PZWL, W-wa 2000.
2. Lipiec T., Szmal Z.S.: Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL.
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(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03
P_W04
P_U01
P_U02

P_U03

P_K01
P_K02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

3. Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, W-wa, 2002.
1. Skoog D.A.: Podstawy chemii analitycznej, PWN, W-wa 2007 (przekład – pod red.
Hulanickiego A.).

Efekty kształcenia
Zna i opisuje klasyczne metody analizy ilościowej: analizę
wagową, analizę objętościową, alkacymetrię, redoksymetrię,
argentometrię, kompleksonometrię i analizę gazową.
Zna klasyfikację instrumentalnych technik analitycznych, objaśnia
podstawy teoretyczne i metodyczne technik spektroskopowych,
elektrochemicznych, chromatograficznych, elektroforetycznych i
spektrometrii mas oraz tłumaczy zasady funkcjonowania aparatów
stosowanych w tych technikach.
Zna kryteria wyboru metody analitycznej (klasycznej
i instrumentalnej) oraz zasady walidacji metody analitycznej.
Zna metody testowania hipotez statystycznych oraz znaczenie
korelacji i regresji.
Dobiera metodę analityczną do rozwiązania konkretnego zadania
analitycznego oraz przeprowadza jej walidację.
Wykonuje analizy jakościowe i ilościowe pierwiastków oraz
związków chemicznych metodami klasycznymi i instrumentalnymi oraz ocenia wiarygodność wyniku analizy
w oparciu o metody statystyczne.
Stosuje metody statystyczne do opracowania danych z badań,
ocenia rozkład zmiennych losowych, wyznacza średnią, medianę,
przedział ufności, wariancje i odchylenia standardowe, formułuje
i testuje hipotezy statystyczne oraz dobiera i stosuje metody
statystyczne w opracowywaniu wyników obserwacji i pomiarów.
Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji.
Posiada umiejętność pracy w zespole.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.W12

B.W13

B.W14
B.W25
B.U7
B.U8

B.U14

B.K2
B.K3
45 x1h
30 x 4h
15 x 1h

45h
120h
15h

30 x 3h
5 x 1h
5 x 12h
1 x 30h
Razem

90h
5h
60h
30h
365h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

180h

6

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

230h

9

Metody weryfikacji efektu kształcenia
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Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
P_K02
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja studenta w czasie zajęć.

21.12.2012 r.

Program opracował

Podsumowujące
Kolokwium, zaliczenie ćwiczenia.
Egzamin końcowy.

prof. dr hab. Zenon J. Kokot

109

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA
Chemia fizyczna
Katedra i Zakład Farmacji
Fizycznej i Farmakokinetyki

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_17
9
ECTS
modułu
prof. dr hab. Franciszek Główka
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

glowka@ump.edu.pl
61 854-64-37

semestr
wykłady
ćwiczenia
Forma zajęć
III - IV
30
75
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – B. Fizykochemiczne podstawy farmacji
Opanowany materiał z zakresu chemii ogólnej, matematyki oraz fizyki.
obowiązkowy

seminaria
15

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami chemii fizycznej, objaśnienie
zagadnień dotyczących zjawisk z zakresu termodynamiki, równowag fazowych, zjawisk
powierzchniowych, kinetyki i farmakokinetyki, elektrochemii oraz fotochemii. Dostarczenie
podstaw do rozumienia problemów technologii, chemii leków, farmakologii, biofarmacji oraz
farmacji klinicznej.
Wykłady
Podstawy termodynamiki chemicznej: Układy termodynamiczne. Pojęcie 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 ciśnieniu.
Zależność entalpii reakcji od temperatury. Prawo Kirchhoffa. Termochemia. Liczba postępu
reakcji. Ciepło reakcji w stałej objętości i w stałym ciśnieniu. Entalpie przemian fizycznych
i chemicznych. Prawo Hessa. Procesy samorzutne. II zasada termodynamiki. Produkcja entropii w
reakcji chemicznej. Powinowactwo chemiczne. Potencjał chemiczny. Entalpia swobodna i energia
swobodna. Właściwości entalpii swobodnej. Równanie Gibbsa-Helmholtza. Standardowa entalpia
swobodna reakcji. Wpływ temperatury na zmiany entropii. III zasada termodynamiki.
Kinetyka chemiczna. Pojęcie szybkości, rzędowości, cząsteczkowości reakcji chemicznej.
Wyznaczanie rzędowości reakcji. Reakcje zerowego, pierwszego i drugiego rzędu,
autokatalityczna reakcja II rzędu. Stała szybkości reakcji. Czas półtrwania leku t 0,5 oraz czas
trwałości leku t0,1. Wpływ temperatury na szybkość reakcji, równanie Arrheniusa, energia
aktywacji. Kinetyka reakcji enzymatycznych wg modelu Michaelisa-Menten.
Podstawy farmakokinetyki. Pojęcie kompartymentu. Stała szybkości eliminacji, biologiczny
okres półtrwania. Wyznaczanie równań farmakokinetycznych do opisu zmian stężenia leku we
krwi czy ilości w moczu po podaniu jednorazowej dawki dożylnej 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 biologiczna, polaryzowalność, równanie Clausiusa-Mossotiego, refrakcja,
dyspersja skręcalności optycznej, dwójłomność kołowa, dichroizm kołowy. Jądrowy rezonans
magnetyczny.
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Ćwiczenia
Wyznaczanie zmiany entalpii parowania lotnej cieczy.
Wyznaczanie temperatury krytycznej mieszalności dla układu fenol – woda.
Wyznaczanie masy molowej i współczynnika izotonicznego van’t Hoffa metodą pomiaru ciśnienia
osmotycznego.
Pomiar współczynnika podziału olej-woda dla kwasu benzoesowego.
Pomiar pKa kwasu octowego metodą miareczkowania potencjometrycznego oraz wyznaczanie
iloczynu rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych soli srebra metodą potencjometryczną przy
użyciu elektrody jonoselektywnej.
Wyznaczanie stałej szybkości oraz parametrów termodynamicznych reakcji solwolizy ipronalu.
Wyznaczanie stałej szybkości eliminacji i biologicznego okresu półtrwania salicylanów
tworzących się z kwasu acetylosalicylowego.
Wybrane aspekty modelowania molekularnego za pomocą programu komputerowego HyperChem.
Wyznaczanie ruchliwości i masy molowej frakcji białka metodą elektroforezy żelowej oraz
ładunku koloidu metodą elektroforezy swobodnej.
Otrzymywanie i rozpoznawanie rodzajów emulsji. Wyznaczanie punktu izoelektrycznego żelatyny.
Wyznaczanie masy molowej alkoholu poliwinylowego.
Wyznaczanie krytycznego stężenia micelarnego Tweenu 20 metodą tensjometryczną.
Adsorpcja paracetamolu na węglu aktywnym.
Seminaria
Ciecze i ciała stałe
Ciśnienie wewnętrzne i napięcie powierzchniowe. Metody wyznaczania napięcia
powierzchniowego. Zależność napięcia powierzchniowego od temperatury. Substancje
powierzchniowo czynne. Parachora. Lepkość cieczy. Budowa ciała stałego. Wiązanie krystaliczne.
Właściwości ciał krystalicznych.
2.Gazy doskonałe i rzeczywiste
Cechy stanu gazowego. Różnice między gazem doskonałym i rzeczywistym. Prawa gazowe.
Równanie stanu gazu doskonałego. Gęstość i masa molowa gazu doskonałego. Kinetyczna teoria
gazów. Równanie van der Waalsa.
3.Równowagi fazowe w układach jednoskładnikowych
Podstawowe pojęcia. Reguła faz Gibbsa. Diagramy fazowe dla wody i ditlenku węgla. Parowanie
cieczy i skraplanie gazów jako przykłady przemian fazowych w układach jednoskładnikowych.
Izoterma dla wody i ditlenku węgla. Wyprowadzenie równania Clausiusa-Clapeyrona.
4.Równowagi fazowe w układach dwuskładnikowych
Rodzaje układów dwuskładnikowych w chemii. Definicja roztworu. Ciśnienie całkowite gazów
w roztworze gazowym. Prawo Daltona. Proces mieszania gazów jako proces samorzutny.
Wyprowadzić wzory na Smiesz i Gmiesz. Roztwory gazu w cieczy. Prawo Henry’ego. Wpływ
temperatury na rozpuszczalność gazu w cieczy. Równanie Clausiusa-Clapeyrona.
5.Ciecze mieszające się nieograniczenie
Prężność pary nad roztworem dwóch cieczy o nieograniczonej mieszalności. Prawo Raoulta
i prawo Henry’ego dla roztworu dwóch cieczy. Odstępstwa od prawa Raoulta. Skład pary nad
roztworem dwóch cieczy. Mieszaniny azeotropowe. Temperatura wrzenia roztworu dwóch cieczy
mieszających się nieograniczenie. Destylacja.
6.Ciecze mieszające się ograniczenie i niemieszające się
Wpływ temperatury na rozpuszczalność cieczy mieszających się ograniczenie. Dolna i górna
krytyczna temperatura rozpuszczalności. Prężność pary i temperatura wrzenia cieczy
o ograniczonej mieszalności. Ciecze niemieszające się. Destylacja z parą wodną.
7. Roztwory ciał stałych w cieczach
Prężność pary nad roztworem ciał stałych. Podwyższenie temperatury wrzenia i obniżenie
temperatury krzepnięcia roztworu. Osmoza. Wpływ rozpuszczalnika i temperatury na
rozpuszczalność ciał stałych. Szybkość rozpuszczania ciał stałych. Rozpuszczalność słabo
rozpuszczalnych elektrolitów. Wpływ pH na rozpuszczalność słabych elektrolitów.
8. Właściwości polimerów
Masa cząsteczkowa, polidyspersyjność - metody wyznaczania. Równanie Marka-Houwinka.
Właściwości termiczne (Tg, Tm). Charakteryzowanie powierzchni (techniki mikroskopowe: AFM,
SEM, kąt zwilżania). Biomateriały polimerowe.
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Formy
i metody
dydaktyczne

9. Układy koloidalne (II) - koagulacja układów koloidalnych, sedymentacja układów
koloidalnych, żele, emulsje
Czynniki wpływające na szybkość koagulacji. Liczba złota. Emulsje. Liczba HLB. Szybkość
rozkładu emulsji. Prawo Stokesa. Emulgatory i solubilizatory. Wyprowadzenie wzoru na masę
molową polimerów z pomiarów współczynnika sedymentacji Svedberga.
10. Układy koloidalne (I) – własności mechaniczne, optyczne i elektryczne
Definicja układów koloidalnych. Klasyfikacja układów koloidalnych. Ruchy Browna. Dyfuzja.
Pierwsze prawo Ficka. Współczynnik dyfuzji D. Ciśnienie osmotyczne. Współczynnik izotoniczny
van’t Hoffa. Lepkość układów koloidalnych. Właściwości optyczne. Własności elektryczne.
Równowaga Donnana.
11. Równowagi w roztworach elektrolitów
Dysocjacja i stopień dysocjacji. Definicje kwasów i zasad. Dysocjacja słabych kwasów i zasad.
Stała dysocjacji i wykładnik stałej dysocjacji. Stałe dysocjacji sprzężonego kwasu i zasady.
Dysocjacja wody, stała rozpuszczalności Ks. Wykładnik jonów wodorowych (pH). Wpływ pH na
stopień dysocjacji słabych kwasów i słabych zasad. pH w stanie równowagi kwasowo-zasadowej.
Roztwory buforowe. Równanie Hendersona-Hasselbalcha. Pojemność buforowa. Układy buforowe
żywego organizmu. Wpływ pH na rozpuszczalność leków. Wpływ pH na proces przenikania leków
przez błony ustrojowe.
12. Elektrochemia układów równowagowych. Ogniwa elektrochemiczne
Reakcje połówkowe. Rodzaje ogniw. Procesy elektrodowe – konwencja zapisu. Reakcje
zachodzące w ogniwach. Napięcie ogniwa. Związek pomiędzy entalpią swobodną reakcji Gr
a napięciem ogniwa w warunkach bezprądowych E (SEM). Równanie Nernsta. Ogniwa w stanie
równowagi.
13. Elektrochemia. Potencjały standardowe
Wyrażanie standardowego napięcia ogniwa za pomocą potencjałów standardowych pól ogniw.
Pomiar potencjałów standardowych. Zastosowanie pomiarów napięcia ogniwa w warunkach
bezprądowych, (E): wyznaczanie stałej równowagi K, stałej rozpuszczalności K r , pomiar pH.
Korozja elektrochemiczna.
14. Elektroliza, konduktometria
Ruchliwość jonów. Liczby przenoszenia. Przewodnictwo właściwe i równoważnikowe
elektrolitów. Zależność przewodnictwa od stężenia i ruchliwości jonów. Elektroliza.
Prawo Faradaya. Zastosowanie elektrolizy. Konduktometria, konduktancja i konduktywność.
Pomiar i zastosowanie konduktometrii.
15. Zjawiska adsorpcji (izotermy adsorpcji)
Adsorpcja fizyczna i chemiczna. Izotermy: Freundlicha, Langmuira, BET. Zjawisko histerezy.
Zastosowanie zjawiska adsorpcji.
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Seminaria prowadzone w grupach, polegające na dyskusji ze studentami na temat realizowanego
zagadnienia.
Ćwiczenia laboratoryjne polegające na samodzielnym wykonywaniu doświadczeń w grupach
dwuosobowych pod kierunkiem asystenta prowadzącego zajęcia. Dyskusja ze studentem na temat
wykonywanego doświadczenia, omówienie uzyskanych wyników.
Ćwiczenia rachunkowe – rozwiązywanie zadań tematycznych z chemii fizycznej w grupach.
Warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych jest zaliczenie sprawdzianów
z termodynamiki, kinetyki i farmakokinetyki oraz zagadnień seminaryjnych.
Warunkiem zaliczenia seminariów jest uczęszczanie na zajęcia i zdanie kolokwium w formie testu
obejmującego materiał realizowany w ramach zajęć.

Forma
i warunki
zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczęszczanie na zajęcia, zdanie kolokwium obejmującego
materiał realizowany w ramach ćwiczeń, złożenie opisowego sprawozdania.

Literatura
podstawowa

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej testu wielokrotnego wyboru/pytania otwarte
lub formie ustnej i obejmuje materiał wykładowy, seminaryjny oraz ćwiczeniowy.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 60% ogólnej sumy punktów.
1. Atkins P. W. Podstawy chemii fizycznej. WNPWN, Warszawa 2009.
2. Hermann T. W. Farmacja Fizyczna. WL PZWL, Warszawa 2008.
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(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U01

P_U02
P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

3. Atkins P.W. Chemia fizyczna. WN PWN, Warszawa 2007.
1. Atkins P. Paula J. Elements of Physical Chemistry, 2005.
2. A.G. Whittaker, A.R. Mount, M.R. Heal – Chemia Fizyczna, PWN Warszawa 2003.
3. Uchman G., Hermann T.W. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentów
farmacji i analityki medycznej. Wyd. Uczeln. AMiKM, Poznań 2002.
4. Danek A. Chemia fizyczna. PZWL, Warszawa 1982.
5. Pigoń K., Ruziewicz Z. Chemia fizyczna. T. 1. 2. PWN, Warszawa1986.
Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Efekty kształcenia
ma wiedzę o podstawowych procesach fizykochemicznych,
opisuje je i charakteryzuje;
zna
podstawy
termodynamiki,
kinetyki
chemicznej,
farmakokinetyki;
zna rodzaje i właściwości roztworów;
zna fizykochemię układów wielofazowych i zjawisk
powierzchniowych oraz podstawy elektrochemii;
zna
podstawowe
metody
stosowane
w
badaniach
fizykochemicznych;
potrafi samodzielnie wykonać pomiary i obliczenia określonych
parametrów fizykochemicznych w celu wyjaśnienia zjawisk
i procesów fizykochemicznych zachodzących w przyrodzie;
wykazuje
umiejętność
posługiwania
się
przyrządami
pomiarowymi w pracowni chemii fizycznej;
ma świadomość ważności współpracy w zespole przy realizacji
powierzonych zadań;
zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.W6
B.W15, BW23
B.W7
B.W16
B.W6
B.U9, B.U13

B.U9
B.K3
A.K1
B.K1
10 x 3h
15 x 5h
15 x 1h

30h
75h
15h

15 x 3h
15 x 2h
4 x 6h
1 x 50h

45h
30h
24h
50h
269h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

120h

4

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

165h

6

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02

Formujące

Podsumowujące

Ocena umiejętności dyskusji. Kolokwium Sprawdziany podsumowujące omawiane działy
sprawdzające wiedzę przed przystąpieniem do tematyczne w formie pytań testowych. Egzamin
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P_W03
P_W04
P_W05
P_U01
P_U02
P_K01
P_K02
P_K03
Data
opracowania
programu
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ćwiczeń

końcowy w formie testu wielokrotnego wyboru.

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.
Ocena zdolności samodzielnego realizowania
ćwiczeń praktycznych. Ocena zdolności
samodzielnego
rozwiązywania
zadań
rachunkowych.
7.12.2012r.

Program opracowali

prof. dr hab. F. Główka
dr M. Resztak

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA
Chemia organiczna
Katedra i Zakład Chemii
Organicznej

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_18
13
ECTS
modułu
prof.dr hab. Lucjusz Zaprutko
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

zaprutko@ump.edu.pl
61/8546670

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
III - IV
45
120
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – B. Fizykochemiczne podstawy farmacji
Wiedza z zakresu chemii ogólnej i organicznej na poziomie rozszerzonym egzaminu maturalnego.
Wiedza i umiejętności z zakresu ogólnej chemii organicznej uzyskane podczas wykładów
i seminariów z tego przedmiotu na I roku studiów.
Przyswojenie podstaw wiedzy na temat budowy, właściwości i zastosowań różnych klas związków
organicznych. Poznanie praktycznego wykorzystania sprzętu laboratoryjnego. Opanowanie
czynności i technik pracy laboratoryjnej z zakresu preparatyki oraz klasycznej analizy związków
organicznych. Nabycie umiejętności oczyszczania związków organicznych i oznaczania ich
podstawowych właściwości fizykochemicznych. Wdrożenie nawyków bezpiecznej pracy
w laboratorium chemicznym z uwypukleniem zachowań proekologicznych.
Wykłady
Szczegółowe omówienie zasad nomenklatury, charakterystycznych cech budowy, możliwości
izomerii, otrzymywania, właściwości fizycznych i chemicznych, występowania, znaczenia
i zastosowania w naukach o leku, dla poszczególnych klas związków organicznych, według
występujących w nich grup funkcyjnych. Są to kolejno: alkany, cykloalkany, alkeny i alkiny,
węglowodory aromatyczne, fluorowcowęglowodory, związki metaloorganiczne, aminy alifatyczne
i aromatyczne, związki azowe, diazowe i pokrewne, związki nitrowe, nitryle, izonitryle, alkohole
(z rozwinięciem izomerii optycznej) i fenole, etery, merkaptany i tioetery, aldehydy i ketony,
związki karbonylowe o sprzężonych wiązaniach (keteny i chinony), kwasy karboksylowe
(zawierające jedną lub więcej grup karboksylowych), kwasy sulfonowe i ich pochodne, pochodne
funkcyjne kwasów (estry, amidy, bezwodniki, halogenki itp.), fluorowcokwasy, hydroksykwasy
i oksokwasy, aminokwasy, pochodne kwasu węglowego, związki heterocykliczne (ze szczególnym
uwzględnieniem związków 5- i 6-członowych z N, O i S jako heteroatomami), związki
pochodzenia naturalnego (alkaloidy, węglowodany, steroidy, terpeny, lipidy i związki pokrewne,
peptydy i białka, kwasy nukleinowe)
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne z preparatyki organicznej obejmują: zapoznanie z zasadami bezpiecznej
pracy w laboratorium chemicznym, poznanie budowy i przeznaczenia sprzętu laboratoryjnego
stanowiącego wyposażenie pracowni, syntezę, wydzielenie, oczyszczenie i scharakteryzowanie
pięciu stałych lub ciekłych związków organicznych. Każdy z otrzymywanych związków wymaga
jednocześnie zaliczenia odrębnych zagadnień teoretycznych. Dotyczą one reakcji: substytucji,
addycji i eliminacji, utleniania i redukcji, estryfikacji, hydrolizy i przegrupowań oraz
otrzymywania związków heterocyklicznych.
Ćwiczenia z klasycznej analizy organicznej obejmują: wykrywanie obecności C, N, S, O w dwóch
związkach prostych, oznaczanie rozpuszczalności skutkujące przyporządkowaniem do
odpowiednich grup sugerujących budowę danego związku, identyfikację metodą reakcji
jakościowych i ustalenie właściwości fizykochemicznych. W dwóch analizach złożonych,
dodatkowo na początku ma miejsce wybór i zastosowanie odpowiedniej metody rozdziału
mieszaniny dwuskładnikowej a następnie identyfikacja składników tych mieszanin w sposób taki
jak podczas analizy prostej. Podczas prac analitycznych metodami klasycznymi wskazuje się na
możliwość zastosowań analizy spektralnej do identyfikacji związków będących przedmiotem
obowiązkowy
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Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U03
P_W06
P_U04
P_U01
P_U02
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działań studenta.
Wykłady w wymiarze 3godziny tygodniowo prowadzone przez 15 tygodni mają formę wykładu
wspieranego pokazem modeli przestrzennych cząsteczek, przeźroczy lub prezentacją
multimedialną. Występują w nich elementy interaktywne, konwersatoryjne lub problemowe.
Studenci otrzymują wybrane materiały wykładowe, wykorzystywane podczas zajęć, w formie
wydruku lub pliku z prezentacją. Na wykładach sygnalizowane są problemy do samodzielnego
rozwiązania w domu.
Ćwiczenia mają formę ćwiczeń laboratoryjnych i są prowadzone w wymiarze 5 godzin przez 15
tygodni semestru III i 4,5 godziny przez 10 tygodni w semestrze IV. Wykorzystuje się w nich
pokaz, rozmowę wyjaśniającą cel teoretyczny i praktyczny wykonywanych zadań, ćwiczenia
praktyczne, w których studenci uczą się a następnie sami, w określonych sytuacjach korzystają ze
sprzętu laboratoryjnego, budują potrzebne do wykonania danego zadania zestawy oraz stosują
zdobytą wiedzę i umiejętności zarówno do syntezy jak i do wyodrębniania a także do wykrywania
związków organicznych. Przez cały czas mają miejsce ustne lub pisemne sprawdziany
z przygotowania teoretycznego do wykonywania zadań praktycznych (6 sprawdzianów
z preparatyki obejmujących różne zagadnienia i 2 z analizy związków organicznych) Podczas zajęć
z preparatyki organicznej studenci pracują w dwuosobowych zespołach i przez cały semestr
doskonalą efektywność takiego współdziałania.
Wykłady - zaliczanie poszczególnych działów, objętych standardami nauczania w formie 8
krótkich sprawdzianów (5 w semestrze III i 3 w semestrze IV).
Ćwiczenia – wykonanie wszystkich zadań praktycznych (5 preparatów i 4 analizy) oraz zaliczenie
obowiązującej do nich teorii (8 sprawdzianów).
Cały przedmiot – egzamin pisemny po IV semestrze, złożony z 18 pytań wymagających zwięzłej
odpowiedzi, głównie w postaci zapisu wzorów chemicznych, przebiegu reakcji i nazwania
poszczególnych związków.
1. Mc Murry J., Chemia organiczna, tom 1-5, PWN, Warszawa 2005.
2. Wrzeciono U., Ćwiczenia z chemii organicznej. Część I. Preparatyka organiczna i Część II.
Jakościowa analiza organiczna. Wydawnictwo Uczelniane AM Poznań.
3. Hart H., Craine L., Hart D., Chemia organiczna, PZWL, Warszawa 2009.
1. Wrzeciono U., Zaprutko L., Chemia związków naturalnych, Wydawnictwo Uczelniane
AM, Poznań 2001.
2. Sainsbury M., Chemia związków heterocyklicznych, PWN, Warszawa 2009.
3. Kołodziejczyk A., Naturalne związki organiczne, PWN, Warszawa 2010.
Odniesienie do
kierunkowych
Efekty kształcenia
efektów
kształcenia
Zna nomenklaturę oraz charakterystyczne cechy budowy związków B.W20
organicznych według grup funkcyjnych.
Potrafi podać przykład i napisać mechanizm podstawowych reakcji jak: B.W19
substytucja, eliminacja, addycja, dysproporcjonowanie czy przegrupowanie.
Rozróżnia odmienną reaktywność układów heterocyklicznych zależną od B.W21
ich wielkości, stopnia nasycenia oraz obecności określonych heteroatomów.
Zna budowę podstawowych grup związków naturalnych i ich właściwości.
C.W38
Zna podstawowe czynności laboratoryjne i sposoby oczyszczania związków
organicznych oraz potrafi je, zgodnie z zasadami bhp, prawidłowo
stosować.
Zna metody analizy związków organicznych i potrafi je wykorzystać do
potwierdzenia obecności charakterystycznych ugrupowań w badanych
związkach .
Potrafi opisać właściwości związków organicznych zawierających
określone grupy funkcyjne.
Rozumie znaczenie i wpływ izomerii na właściwości związków
organicznych posiadających tę samą grupę funkcyjną.

B.W22
B.U10
B.W22
B.U10
B.U10
B.U10

P_U05
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Potrafi oznaczyć podstawowe właściwości fizyczne związków
organicznych jak temperatura topnienia oraz temperatura wrzenia.
Wykazuje umiejętność pracy w zespole.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *

B.U9
B.K3
15 x 3h
15 x 5h
10 x
4,5h

45h
75h
45h

25 x 1h

25h

25 x 1h
25 x 1h

25h
25h

16 x 3h
1 x 50h
Liczba
godzin

48h
65h
353h
Liczba
ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

190h

7

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym

170h

6

udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
sporządzenie protokołów
przygotowanie do seminariów*
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01

P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U03

P_W06
P_U04

P_U01
P_U02
P_U05

P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

8 rozłożonych w czasie sprawdzianów kontrolujących Egzamin końcowy.
przyswojenie i zrozumienie treści wykładowych, obejmujących
minima programowe określone w standardach nauczania.
Odpytywanie ustne lub pisemne, utrwalanie przez powtarzanie.
Aktywna dyskusja, rozwiązywanie zadań problemowych.
Konwersatorium.
Pokaz w warunkach laboratoryjnych, sprawdzian pisemny
kontrolujący wiedzę teoretyczną, utrwalanie dobrych nawyków
przez powtarzanie, obserwacja pracy studenta podczas
wykonywania preparatów.
Pokaz w warunkach laboratoryjnych, sprawdzian pisemny
kontrolujący wiedzę teoretyczną, obserwacja pracy studenta,
ocena praktycznego stosowania zdobytej wiedzy do prawidłowego
przebiegu procesu wykrywania związku.
Repetytorium, konwersatorium.
Dyskusja wyjaśniająca.
Pokaz w pracowni chemicznej, doskonalenie początkowo pod
nadzorem asystenta, a potem przez samodzielne wyznaczanie
temperatury topnienia lub wrzenia otrzymanego preparatu oraz
wykrytego w analizie związku organicznego i porównanie z
danymi literaturowymi.
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć, ocena umiejętności Ocena wykonania preparatu.
efektywnego podziału pracy.
15 XI 2012r.

Program opracował

prof. dr hab. Lucjusz
Zaprutko
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

FARMACJA
Fizjologia człowieka
Katedra i Zakład Fizjologii

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_3
5
ECTS
modułu
dr hab. Jacek Koźlik
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

jakoz@esculap.pl
61 854-65-20

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
III
30
36
9
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji
Ogólne wiadomości z anatomii i histologii gruczołów wydzielania wewnętrznego, budowy
i molekularnego mechanizmu działania hormonów białkowych i steroidowych. Podstawy chemii
nieorganicznej. Elektroujemność i elektrododatniość jonów. Kanały jonowe. Pobudliwość,
komórki pobudliwe. Rodzaje transportów. Budowa i organizacja układu wegetatywnego. Układ
współczulny i przywspółczulny. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu optyki i akustyki.
Budowa i czynność receptorów czuciowych. Budowa oka i ucha. Receptory równowagi.
Charakterystyka krwi. Antygeny i przeciwciała. Rodzaje krwinek. Budowa anatomiczna
i histologiczna układu krążenia. Wiadomości z zakresu fizyki cieczy. Ciśnienia, zasady
przepływu. Budowa układu oddechowego, mięśnie oddechowe. Fizyka przepływu gazów, napięcie
powierzchniowe. Anatomia i histologia układu moczowego. Transporty zachodzące w nerkach,
dyfuzja, osmoza, filtracja, transport aktywny. Źródła energii organizmu człowieka. Wartość
kaloryczna pożywienia.
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi zachodzącymi
w organizmie człowieka a także wskazanie na możliwe zaburzenia tych procesów i jednostki
chorobowe wynikające z tych zaburzeń. Celem kształcenia jest również uświadomienie studentom,
że każde zaburzenie procesów fizjologicznych ma swoje odbicie w zmianach w podstawowych
parametrach morfologicznych i biochemicznych krwi jak również parametrach życiowych
(ciśnienie krwi, EKG, spirometria). Ostatecznym celem kształcenia jest przygotowanie studentów
pod względem merytorycznym do zajęć z patofizjologii i kliniki.
Wykłady
W1. Komórkowe i ogólne podstawy fizjologii. Przedziały płynów w organizmie, skład płynów;
siły wywołujące ruch substancji pomiędzy przestrzeniami w organizmie; rozmieszczenie
podstawowych jonów; transport przez błony komórkowe; przekazywanie informacji pomiędzy
komórkami; homeostaza - pojęcie i mechanizmy odpowiedzialne za jej utrzymanie (2h).
obowiązkowy

W2. Tkanka pobudliwa – nerwy. Strefy czynnościowe komórki nerwowej; pobudliwość
komórki nerwowej; przewodnictwo w komórce nerwowej; jonowe podstawy powstawania
pobudzenia i przewodzenia informacji; właściwości włókien aferentnych i eferentnych; rodzaje
włókien nerwowych i ich czynność; fizjologiczne znaczenie tkanki glejowej (2h).
Treści
programowe
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W3. Mechanizmy pobudzania aktywności OUN, snu i czynność bioelektryczna mózgu. Twór
siatkowaty: rola układu siatkowatego wstępującego i zstępującego; jądra wzgórza; korowe
potencjały wywołane; elektroencefalogram; podstawy fizjologiczne EEG oraz snu i świadomości
(2h).
W4. Kontrola postawy i ruchów ciała. Encefalizacja funkcji ruchowych; końcowa wspólna
droga neuronalna; inicjacja ruchów dowolnych; kontrola mięśni proksymalnych i dystalnych;
piramidowo – korowe pola ruchowe; rola układu korowo-rdzeniowego i korowo-opuszkowego;
układy regulujące postawę ciała; integracja na poziomie rdzenia – wstrząs rdzeniowy; objawy
wypadowe po uszkodzeniu: opuszki , śródmózgowia i kory (2h).
W5. Ośrodkowa regulacja czynności trzewnych. Ośrodki rdzenia przedłużonego – oddychania,
ciśnienia krwi i częstotliwości akcji serca; rola podwzgórza – zależność układu wegetatywnego od

podwzgórza; wpływ podwzgórza na sen, uczucie głodu, pragnienia, rytmy biologiczne,
termoregulację, układ hormonalny(2h).
W6. Neuronalne podstawy zachowania instynktownego i emocji. Postrzeganie, efekt, akt woli;
rola podwzgórza i układu limbicznego; czynność układu limbicznego – zachowania pokarmowe,
seksualne, macierzyńskie, współdziałanie z układem hormonalnym; strach i gniew; motywacje;
środki wpływające na zmianę zachowania człowieka - leki, neurotransmitery (2h).
W7. Wyższa czynność nerwowa u człowieka. Odruchy warunkowe – istota warunkowania,
klasyczna i instrumentalna metoda warunkowania;
hamowanie i wygasanie odruchów
warunkowych; uczenie się – habituacja, torowanie, powstawanie odruchów warunkowych;
przenoszenie informacji pomiędzy polami korowymi; pamięć – pamięć odruchowa, pamięć
opisowa, pamięć świeża i pamięć trwała; biologiczne podstawy uczenia się i pamięci; rola kory
nowej w procesach uczenia się i zapamiętywania (2h).
W8. Podstawy ogólne i komórkowe działania układu hormonalnego. Hormon – chemiczny
nośnik informacji; typy wydzielania hormonów; pojęcie komórki docelowej i receptora; receptory
błonowe i wewnątrzkomórkowe; mechanizmy wewnątrzkomórkowego przenoszenia informacjibiałka G, układy drugich przekaźników; białka nośnikowe dla hormonów – swoiste i nieswoiste;
regulacja czynności układu hormonalnego – metaboliczna, nerwowa / wydzielanie endokrynne
oraz obecność receptorów układu wegetatywnego w komórkach gruczołowych /, hormonalna –
statyny i liberyny oraz układ sprzężeń zwrotnych / ujemne i dodatnie/ (2h).
W9. Wpływ hormonów tarczycy na równowagę energetyczną ustroju. Rola metabolizmu jodu
w metabolizmie hormonów tarczycy; pojęcie eutyreozy, hipotyreozy oraz hipertyreozy; uwalnianie
i transport hormonów tarczycy; receptory dla hormonów tarczycy; wpływ na komórkowe zużycie
tlenu; wpływ na stosunek ilość energii rozpraszanej pod postacią ciepła a magazynowanej pod
postacią związków wysokoenergetycznych; wtórne skutki wytwarzania ciepła; metaboliczne
aspekty działania hormonów tarczycy –nasilanie pozyskania substratów energetycznych; wpływ na
układ oddechowy i krążenia (2h).
W10. Czynność endokrynna trzustki. Rola komórek wysp trzustkowych – synteza insuliny,
glukagonu, somatostatyny, polipeptydu trzystkowego; biosynteza, wydzielanie i przemiana
insuliny; wewnątrzkomórkowe mechanizmy działania insuliny; efekty działania insuliny; niedobór
i nadmiar insuliny; interakcje insulina – glukagon; rola somatostatyny trzustkowej; rola
polipeptydu trzustkowego – wpływ na funkcję egzokrynną trzustki (2h).
W11. Fizjologiczne aspekty funkcji nadnerczy. Anatomiczne i fizjologiczne odrębności rdzenia
i kory nadnerczy; rdzeń nadnerczy – synteza amin katecholowych oraz peptydów opioidowych;
działanie metaboliczne katecholamin; katecholaminy jako neurotransmitery; metaboliczne oraz
niemetaboliczne działanie glikokortykoidów;
metaboliczne efekty działania androgenów
nadnerczowych; nadnercza a stres (2h).
W12. Hormonalna kontrola przemiany wapniowej fizjologii tkanki kostnej. Wapń - drogi
pozyskania, pula wapnia łatwo wymienialna oraz pula wapnia niewymienialnego, usuwanie
wapnia; metabolizm fosforu; wzrost kości – kostnienie na podłożu błoniastym, kostnienie
śródchrzęstne, rola chrząstek przynasadowych kości długich; witamina D3 – mechanizm działania,
efekty działania, regulacja biosyntezy; parahormon - biosynteza i przemiana parahormonu,
mechanizm działania, efekty działania, regulacja wydzielania parahormonu; kalcytonina –
regulacja wydzielania, mechanizm działania, efekty działania; wpływ innych czynników na
przemianę wapnia – glikokortykoidy, hormon wzrostu, hormony tarczycy, estrogeny, insulina (2h).
W13. Fizjologia rozwoju i czynności układu rozrodczego. Procesy determinacji i różnicowania
płci; okres pokwitania – istota dojrzewania, fazy dojrzewania, zaburzenia dojrzewania;
przekwitanie - menopauza i andropauza; funkcja hormonalna jajnika – estrogeny, gestageny,
androgeny i peptydy jajnikowe; funkcja rozrodcza jajnika - cykl miesiączkowy, cykl jajnikowy,
cykliczne zmiany w innych narządach;
Czynność wewnątrzwydzielnicza jądra – androgeny, rola inhibiny; funkcja rozrodcza –
spermatogeneza, wzwód i ejakulacja (2h).
W14. Funkcja endokrynna innych narządów. Układ reninowo-angiotensynowy: rola aparatu
przykłębuszkowego, działanie angiotensyn, tkankowe układy renina-angiotensyna; erytropoetyna regulacja wydzielania, efekty działania; czynność endokrynna serca - peptyd natriuretyczny;
szyszynka – narząd fotoneuroendokrynny, indole szyszynkowe, peptydy szyszynkowe – efekty
działania (2h).
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W15. Regulacja czynności układu trawiennego. Unerwienie układu pokarmowego – splot
warstwy mięśniowej, splot podśluzówkowy, układ nerwowy jelitowy; hormony żołądkowojellitowe; działanie gastryny; rola cholecystokinino-pankreozyminy; działanie sekretyny; peptyd
hamujący czynność żołądka; wazoaktywny peptyd jelitowy;
kontrola wydzielania śliny
i połykania; regulacja motoryki i wydzielania soku żołądkowego – oddziaływanie głowowe,
odpowiedzi emocjonalne, oddziaływania żołądkowe, oddziaływania jelitowe; regulacja
wydzielania soku trzustkowego; regulacja wydzielania żółci; regulacja wydzielania jelitowego
(2h).
Ćwiczenia
TP1. Fizjologia układu nerwowego. Elektrofizjologia: podstawy czynnościowe układu
nerwowego. Pobudliwość. Podział i właściwości włókien nerwowych. Kodowanie informacji w
komórkach nerwowych. Synapsy. Pojęcie odruchu i łuku odruchowego. Odruchy bezwarunkowe
i warunkowe. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne, wygasanie odruchów. Układ
autonomiczny: Organizacja układu autonomicznego. Kotransmisja w wegetatywnym układzie
nerwowym. Przeniesienie informacji do komórki. Receptory układu wegetatywnego – podział ze
względu na: rodzaj transmitera, układ drugiego przekaźnika informatycznego, efekty wywołane
w komórce. Odruchy autonomicznego układu nerwowego. Badanie odruchów neurologicznych
(5h).
TP2. Fizjologia układu wegetatywnego. Odpowiedzi narządów efektorowych na autonomiczną
impulsację nerwową. Transmisja cholinergiczna . Transmisja adrenergiczna. Odruchy
wegetatywno-wegetatywne, wegetatywno-somatyczne, somatyczno-wegetatywne (2h).
TP3. Fizjologia narządów zmysłów: Zmysł słuchu. Budowa narządu słuchu. Metody badania
słuchu – metody obiektywne i metody subiektywne. Narząd wzroku. Budowa narządu wzroku.
Właściwości optyczne oka. Wady refrakcji. Siatkówka. Tworzenie obrazu na siatkówce.
Zaburzenia rozpoznawania barw. Zmysł równowagi. Receptory narządu równowagi. Oczopląsy.
Zmysł smaku. Receptory smaku Rodzaje smaku. Zmysł węchu. Receptory węchowe. Pobudzenie
receptorów węchu. Badanie narządu wzroku: badanie ostrości, pola widzenia, badanie czucia
barw. Badanie narządu słuchu: próby stroikowe, otoskopia (5h).
TP4.Fizjologia mięśni: Podział mięśni. Mięśnie szkieletowe. Rola mięśni w czynności organizmu.
Jednostka motoryczna. Podział mięśni szkieletowych. Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych.
Źródła energii pracujących mięśni. Utrzymanie i regulacja napięcia mięśniowego. Mięśnie gładkie
– podział, mechanizm skurczu. Plastyczność mięśni gładkich (5h).
TP5. Wybrane metaboliczne i pozametaboliczne efekty działania związków hormonalnych.
Metaboliczne aspekty działania glukagonu. Narządowe efekty glukagonu.Nerkowe efekty
działania aldosteronu. Wpływ aldosteronu na ciśnienie krwi. Anaboliczne działanie androgenów
nadnerczowych.( 2h)
TP6. Hemostaza. Elementy hemostazy. Hemostaza pierwotna i wtórna; lokalna i ogólna. Układ
krzepnięcia i fibrynolizy: droga wewnątrz- i zewnątrzpochodna. Inhibitory krzepnięcia i
fibrynolizy. Badania laboratoryjne układu hemostazy: czas krwawienia, czas krzepnięcia, PT,
APTT, TT . Fizjologia krwinek: Hematopoeza. Elementy morfotyczne krwi. Funkcja krwinek erytrocytów, granulocytów i agranulocytów. Fagocyty krwi – diapedeza, opsonizacja i fagocytoza.
Układ odpornościowy. Odporność humoralna i komórkowa. Interpretacja podstawowych
parametrów morfologii krwi obwodowej (5h).
TP7. Fizjologia układu krążenia: Charakterystyka układu krążenia. Podział układu krążenia –
podział anatomiczny i czynnościowy. Krążenie obwodowe. Budowa naczyń krwionośnych. Rola
naczyń sprężystych w zachowaniu przepływu krwi. Rola tętnic mięśniowych w dystrybucji krwi.
Regulacja przepływu krwi – miejscowa i humoralna. Krążenie żylne. Cykl sercowy. Rola układu
bodźco-przewodzącego w sercu. Tony serca. Badanie tętna i ciśnienia tętniczego krwi (5h).
TP8. Fizjologia układu oddechowego: Funkcje układu oddechowego. Mięśnie oddechowe. Opory
oddechowe. Wentylacja. Podatność płuc. Rola surfaktantu. Wymiana gazowa w płucach. Regulacja
oddychania. Badania czynnościowe układu oddechowego. Statyczne pojemności i objętości płuc.
Dynamiczne wskaźniki spirometryczne (5h).
TP9. Fizjologia układu moczowego:
Regulacja funkcji nerek. Układ RAA. Diureza wodna i osmotyczna. Zatrucie wodne. Czynność
wewnątrzwydzielnicza nerek. Udział nerki w gospodarka kwasowo-zasadowej - zakwaszanie
moczu i wydalanie wodorowęglanów, buforowanie moczu, zagęszczanie moczu(2h).
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Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03

P_W04

Seminaria
TP1.Fizjologia ośrodkowych gruczołów wydzielania dokrewnego
Oś podwzgórze – przysadka. Rola hormonów hipofizotropowych. Hormony tylnego płata
przysadki. Hormony szyszynkowe . Działanie melatoniny- regulacja rytmów biologicznych,
wpływ na procesy odporności.(3h)
TP2. Podstawy działania wegetatywnego układu nerwowego
Organizacja autonomicznego układu nerwowego. Część współczulna i przywspółczulna układu
autonomicznego. Potencjały zwojowe. Neurotransmitery i modulatory. Substancje agonistyczne i
antagonistyczne.(3h)
TP3. Fizjologia układu moczowego: Nefron jako podstawowa jednostka czynnościowa nerki.
Nerkowy przepływ krwi -,procesy autoregulacji przepływu.. Filtracja kłębuszkowa. Powstawanie
moczu ostatecznego – cewka proksymalna, pętla Henle’go, cewka dystalna, cewka zbiorcza.(3h)
Inne : samokształcenie
TP1. Grupy krwi. Podstawowe grupy krwi: AB0 i Rh. Układ komplementu. Prawa Landsteinera.
Zasady krwiolecznictwa, niezgodność serologiczna, konflikt serologiczny. Próba zgodności.
Badania serologiczne: PTA i BTA. Profilaktyka konfliktu serologicznego. Choroba hemolityczna
noworodków (3h).
TP2. Parametry morfologiczne krwi obwodowej – morfologia krwi (3h).
TP3. Wydolność fizyczna. Podstawy wydolności fizycznej. Czynniki kształtujące. Pułap tlenowy.
Deficyt i dług tlenowy. Rodzaje wysiłków. Źródła energii w wysiłkach o różnej intensywności.
Metody oceny wydolności fizycznej, step test, próba Astrandów, test PWC (3h).
TP4. . Fizjologia żywienia: wartość energetyczna pożywienia, podstawowa przemiana materii
(PPM), całkowita przemiana materii (CPM), rola składników odżywczych – białek,
węglowodanów i tłuszczów; witaminy i składniki mineralne: mikro- i makroelementy; probiotyki
i prebiotyki (3h).
- wykład;
- ćwiczenia;
- rozmowa dydaktyczna;
- dyskusja dydaktyczna: „burza mózgów”;
Ocenianie formujące: testy obejmujące obszary tematyczne zajęć (2 testy cząstkowe);
Ocenianie podsumowujące: egzamin testowy;
1. Krauss H., Sosnowski P. (red.): Podstawy fizjologii człowieka. Wydawnictwo UM im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu, 2009.
2. Traczyk W.Z.: Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, 2009.
3. Ganong W.F.: Fizjologia. PZWL, 2007.
1. Hansen J.T., Koepen B.M.: Atlas fizjologii człowieka Nattera. Wydawnictwo Medyczne Urban
& Partner, 2005.
2. Konturek St. J.: Fizjologia człowieka. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2007.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

zna prawidłową budowę i funkcję komórek, tkanek, narządów
i układów narządów oraz rozumie współzależność ich budowy
i funkcji;
zna pojecie homeostazy wewnątrzustrojowej i mechanizmy jej
regulacji;

A.W5
A.W6
A.W11
A.W5
A.W10
A.W9
rozumie funkcjonowanie podstawowych układów regulacyjnych A.W5
organizmu człowieka – układu nerwowego i hormonalnego, A.W11
wyjaśnia różnice w ich działaniu;
A.W8
A.W12
potrafi omówić czynność serca i funkcjonowanie układu krążenia; A.W5
A.W10
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P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_W09
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
P_K02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

potrafi opisać wymianę gazową w płucach i czynność układu
oddechowego;
rozumie funkcjonowanie układu mięśniowego oraz mechanizmy
odpowiedzialne za ruchy dowolne i utrzymanie postawy ciała;
zna funkcję i rolę układu moczowego w utrzymaniu homeostazy
wewnątrzustrojowej;
zna powstawanie i znaczenie płynów ustrojowych, wydzielin
i wydalin;
zna budowę i funkcje narządów i komórek układu
immunologicznego oraz zasady odpowiedzi odpornościowej;
analizuje
i
opisuje
zależności
między
organizmem
a środowiskiem;
opisuje mechanizmy funkcjonowania ustroju ludzkiego na
wszystkich poziomach jego organizacji;
wykorzystuje nabytą wiedzę do analizy stanu czynnościowego
organizmu;
wyciąga i formułuje wnioski z własnych obserwacji;
potrafi pracować w grupie;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A.W5
A.W5
A.W5
A.W10
A.W5
A.W13
A.U1
A.U5
A.U6
B.K2
B.K3
15 x 2h
12x3h
3x3h

30h
36h
9h

12 x 3h
3 x 2h
2 x 6h
1 x 20h

36h
6h
12h
20h
149h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

75h

3

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

87h

3

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_W09
P_U01
P_U02
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Formujące
testy cząstkowe
testy cząstkowe
testy cząstkowe
testy cząstkowe, ocena zdolności do samodzielnej pracy
testy cząstkowe, ocena zdolności do samodzielnej pracy
testy cząstkowe, obserwacja w trakcie ćwiczeń
testy cząstkowe, ocena zdolności do samodzielnej pracy
testy cząstkowe, ocena zdolności do samodzielnej pracy
testy cząstkowe, obserwacja w trakcie ćwiczeń
obserwacja w trakcie ćwiczeń oraz ocena zdolności do
samodzielnej pracy
obserwacja w trakcie ćwiczeń oraz ocena zdolności do
samodzielnej pracy

Podsumowujące
egzamin testowy

P_U03
P_K01
P_K02
Data
opracowania
programu

obserwacja w trakcie ćwiczeń oraz ocena zdolności do
samodzielnej pracy
obserwacja w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie zajęć
08.11.2012r.

Program opracował

dr hab. Jacek Koźlik
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia
Treści
programowe
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01

P_U02
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Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

FARMACJA
Immunologia
Katedra Biotechnologii
Medycznej

jednolite studia
magisterskie
MK_6

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Punkty
ECTS

stacjonarne
2

prof. dr hab. n. med.
Andrzej Mackiewicz
andrzej.mackiewicz@wco.pl
61 885 06 59

semestr
wykłady
ćwiczenia
Forma zajęć
IV
30
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji
Podstawowa wiedza z zakresu immunologii, odpowiedzi humoralnej i komórkowej.
obowiązkowy

seminaria
-

Celem kształcenia jest przyswojenie aktualnej wiedzy z zakresu immunologii podstawowej na
poziomie komórkowym, wyjaśnienie mechanizmów działania profilaktycznych i leczniczych
szczepionek, poszerzenie wiedzy na temat nowoczesnych technik immunodiagnostycznych.
Ćwiczenia
Cytometria przepływowa,
Testy proliferacyjne,
Analiza biochemiczna markerów nowotworowych;
Ćwiczenia praktyczne, dyskusja w grupie
Zaliczenie testowe po zakończonych ćwiczeniach. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia
testowego jest obecność na wszystkich wymaganych zajęciach.
1. Piotr Wysocki, Dariusz Kowalczyk, Andrzej Mackiewicz. Podstawy Immunologii – skrypt
dla studentów II roku Wydziału Farmacji. 2005.
2. Jakub Gołąb, Marek Jakóbisiak, Witold Lasek. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010.
Materiały pomocnicze dostarczone przez prowadzącego zajęcia.

Efekty kształcenia
Zna i opisuje podstawowe pojęcia z zakresu immunologii
i odpowiedzi układu odpornościowego człowieka.
Zna metody oceny stanu odporności człowieka oraz metody oceny
funkcji układu odpornościowego.
Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia poprzez
działania profilaktyczne.
Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparatura
stosowaną w ocenie odporności oraz funkcji poszczególnych
mechanizmów immunologicznych.
Potrafi korzystać z technik informacyjnych promujących działania
profilaktyczne w celu zapobiegania chorób związanych z układem
immunologicznym.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W13
A.W14
A.W31
A.U11; A.U12; A.U14

B.U16; B.U17

P_U03
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Posiada umiejętności prezentowania w formie ustnej wyników B.U2
własnych działań i przemyśleń.
Ma świadomość ważności współpracy w zespole przy realizacji B.K1
powierzonych zadań.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
5 x 6h
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

30h

5 x 6h

30h

60h
Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

30h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

60h

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

7.12.2012r.

Program opracował

Podsumowujące
Test zaliczeniowy.

dr hab. Dariusz Iżycki
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia
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FARMACJA
Język obcy
Studium Języków Obcych

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_43
3
ECTS
modułu
mgr Tadeusz Jurek,
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

tjurek@umed.poznan.pl
tel.: 61 854-74-33

semestr
wykłady
ćwiczenia
Forma zajęć
III - IV
60
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: E. Praktyka farmaceutyczna
Znajomość języka obcego na poziomie A2 poszerzona wiedzą z I roku studiów.
obowiązkowy

seminaria
-

Wprowadzenie słownictwa związanego z podstawową chemią nieorganiczną i organiczną: nazwy
pierwiastków i związków chemicznych, opis podstawowych reakcji, scharakteryzowanie
fizycznych i chemicznych właściwości substancji chemicznych, porównanie różnych rodzajów
substancji. Wprowadzenie słownictwa związanego z laboratorium (podstawowe wyposażenie,
zasady bezpieczeństwa).
Wprowadzenie podstawowego słownictwa związanego z farmakologią (postacie i kategorie leków,
drogi podawania, metabolizm i eliminacja) oraz pracą w aptece. Opisywanie roli farmaceuty we
współczesnym świecie. Opanowanie zwrotów służących do komunikacji z pacjentem w aptece.
Charakteryzacja poszczególnych kategorii leków (antybiotyki, leki przeciwbólowe, leki na kaszel
itd.) wraz z próbą wyjaśnienia pacjentowi mechanizmów ich działania oraz możliwych skutków
ubocznych oraz interakcji.
Ćwiczenia
1. Prezentacje – w jaki sposób je wykonywać.
2. Budowa atomu.
3. Laboratorium chemiczne – wyposażenie. Zasady bezpieczeństwa.
4. Pierwiastki i związki chemiczne. Porównywanie właściwości.
5. Praca farmaceuty – apteka, apteka szpitalna, firma farmaceutyczna.
6. Recepta i jej części.
7. Kategorie i postaci leków, drogi podawania, interakcje, skutki uboczne.
8. Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.
9. Bakterie i wirusy.
10. Antybiotyki.
11. Rodzaje kaszlu, leki na kaszel.
12. Astma i leki używane w jej leczeniu.
13. Alergia i leki przeciwalergiczne.
14. Szczepionki, kalendarz szczepień.
15. Metody i sposoby antykoncepcji.
Elementy następujących metod: metoda audiowizualna, komunikacyjna, kognitywna,
bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa.
Techniki: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, tłumaczenie, praca w grupach,
praca w parach, zadania typu prawda – fałsz, uzupełnianie zdań, łączenie definicji z wyrazem,
łączenie początku zdania z jego końcem, łączenie par wyrazów, ćwiczenie wymowy, ćwiczenia
gramatyczne, dialogi.
Środki dydaktyczne usprawniające proces nauczania: podręczniki, hand outy, nagrania CD, plansze
anatomiczne, słowniki, materiały www.
Student jest oceniany na bieżąco podczas spotkań i współpracy z wykładowcą, a także na
podstawie prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek, prac domowych).

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

Język angielski
1. Ewa Donesch-Jeżo ‘English for Anna W. Kierczak ‘English for Pharmacists’
Medical Students and Doctors’.
Język francuski
1. S.Damirdjian,Lemedicament,Nathan,Paris,Editionrecente.
2. Z.Sikora,Język francuski-podręcznik dla studentów wydziałów farmacji,Warszawa 2000.
3. B.Anselme,Le corpshumain, Nathan 1999.
Język rosyjski
1. Hajczuk, Русский язык в медицине, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
2. J.Terczyński, Учебник русского языка. Podręcznik dla studentów wydziału lekarskiego
i stomatologii, PZWL, Warszawa 1983.
Język niemiecki
1. Fachkunde fur Arzthelferinnen, Schubert, Cornelsen Verlag Berlin, 1997.
2. Kommunikation in sozialen und medizininhen Berufen , Frans, Goethe Institut 2003.
3. Deutsch fur Mediziner – Marceli Szafrański Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008.
Język angielski
1. Piotr Flieger ‘Medical Files’.
2. Alison Pohl ‘ Test your Professional English – Medicine’.
3. J. M Penn and E. Hanson ‘ Anatomy and Physiology’.
Język francuski
1. D.Martineau ,Apprendre et enseigneravec TV5,Edition recente.
2. F.Mourlhon-Dallies,Sante-Medecine.com, CLE International 2004.
Język rosyjski
1. Czasopismo Здоровье.
2. B.Neuman, E.Neuman, Słownik lekarski polsko-rosyjski, PZWL, Warszawa 1971.
3. B.Neuman, E.Neuman, Słownik lekarski rosyjsko-polski, PZWL, Warszawa 1987.
Język niemiecki
1. Słownik medyczny polsko-niemiecki 2005.
2. Das Gesundheits Magazyn.
3. Teksty internetowe.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna słownictwo i zwroty opisujące:
E.W18; E.W47
zasady komunikacji interpersonalnej w relacjach
farmaceuta – pacjent oraz farmaceuta – pozostali
pracownicy ochrony zdrowia
budowę atomu i cząsteczki, układ okresowy pierwiastków
zna rodzaje i właściwości roztworów
podstawowe kategorie leków oraz problematykę ochrony
patentowej
nazewnictwo,
skład,
strukturę
i
właściwości
poszczególnych postaci leku
podstawowe
pojęcia
i
zagadnienia
związane
z działaniem leków, czynników wpływających na
działanie
leków
oraz
przeciwwskazaniami
i ograniczeniami do stosowania leków
drogi podania i dawkowanie leków, właściwości
farmakologiczne poszczególnych grup leków oraz
wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup
leków
ideę opieki farmaceutycznej
zasady tworzenia Charakterystyki Produktu Leczniczego i
redagowania ulotki informacyjnej o leku dla pacjenta
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P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

rolę farmaceuty w monitorowaniu terapii bólu, ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z
samoleczeniem
różne systemy opieki zdrowotnej funkcjonujące na
świecie, a także zasady organizacji i finansowania opieki
zdrowotnej w Polsce
zasady bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy
Potrafi użyć słownictwo opisujące funkcjonowanie organizmu
w stanie zdrowia i choroby oraz leki, ich rodzaje i zastosowanie.
Potrafi korzystać z różnych obcojęzycznych źródeł informacji
o lekach.
Potrafi porozumieć się z pacjentem w języku obcym.
Korzysta z literatury naukowej: krajowej i zagranicznej.
Potrafi pracować w zespole i rozumie potrzebę korzystania
z technologii informacyjnych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

E.U41
F.U3
E.U55
F.U3
B.K1; B.K3

60 x 1h

60h

4 x 1h

4h

10 x 1h

10h

4 x 1h

4h
78h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

64h

2

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

70h

3

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
Data
opracowania
programu

128

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

09.11.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Testy pisemne sprawdzające
słownictwo i gramatykę.

mgr Małgorzata Baranowska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Kwalifikowana pierwsza
Punkty
przedmiotu/
MK_10
2
pomoc
ECTS
modułu
dr hab Hanna Billert
Osoba odpowiedzialna
Katedra Anestezjologii
email: hbillert@op.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
i Intensywnej Terapii
służbowego)
tel. 61 668 78 39
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
obowiązkowy
III - IV
30
15
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji
Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy i fizjologii
układu krążenia, układu oddechowego oraz ośrodkowego układu nerwowego.
Cel główny: przygotowanie do realizacji zadań z zakresu ratownictwa – udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia osobom będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i
życia do czasu przekazania ich personelowi specjalistycznemu.

FARMACJA

Cele szczegółowe: utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy; kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy; kształtowanie właściwej postawy etycznej w
związku z wykonywanymi czynnościami ratowniczymi.
Cele te zostały określone w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września
2006 r.
Ćwiczenia
1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i dorosłych
2. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED)
3. Wstępne zaopatrywanie dróg oddechowych. Techniki wspomagania oddechu
poszkodowanego. Tlenoterapia.
4. Postępowanie w zadławieniach u dzieci i dorosłych.
5. Przeprowadzanie wywiadu ratowniczego, Ocena poszkodowanego. Badanie wstępne,
szczegółowe. Ocena stanu poszkodowanego po urazie.
6. Tamowanie krwotoków, zaopatrywanie ran.
7. Postępowanie w urazach kończyn, klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy.
8. Stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa, zakładanie kołnierza, zdejmowanie kasku.
9. Zabezpieczenie poszkodowanego we wstrząsie.
10. Unieruchamianie kończyn po urazie.
11. Ocena i segregacja poszkodowanych w zdarzeniach masowych.
12. Przemieszczanie poszkodowanych jednoosobowe i sposobami zespołowymi.
13. Udzielanie wsparcia psychicznego poszkodowanym.
Seminaria
1. Organizacja ratownictwa medycznego. Uwarunkowania prawne wykonywania czynności
z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2. Ocena miejsca zdarzenia. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
3. Elementy anatomii i fizjologii. Ocena poszkodowanego. Badanie wstępne, szczegółowe.
4. Poszkodowany nieprzytomny.
5. Resuscytacja poszkodowanych w różnych grupach wiekowych i w sytuacjach szczególnych.
6. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanych metodą półautomatyczną
i automatyczną.
7. Wstrząs – mechanizm, objawy, rozpoznanie, postępowanie.
8. Inne stany nagłe: drgawki, cukrzyca zdekompensowana, ostry zespół wieńcowy, niewydolność
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Formy
i metody
dydaktyczne

oddechowa, podejrzenie udaru mózgu.
9. Urazy mechaniczne i obrażenia. Krwotoki. Obrażenia kończyn, klatki piersiowej, brzucha,
kręgosłupa, głowy.
10. Urazy termiczne, chemiczne, elektryczne.
11. Zagrożenia środowiskowe. Podtopienie. Zatrucia. Poszkodowany pod wpływem środków
odurzających i psychoaktywnych.
12. Wypadki komunikacyjne.
13. Taktyka działań ratowniczych w zdarzeniach mnogich, masowych i katastrofach. Zasady
segregacji.
Dyskusja dydaktyczna, warsztaty dydaktyczne, analiza przypadków, metody symulacyjne, film,
pokaz
Zasady zaliczenia przedmiotu:
- Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie uczęszczania na zajęcia i aktywnego w nich udziału
- Ocena ciągła oraz śródsemestralne sprawdziany ustne, pisemne i praktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
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Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności:
Punktacja:
95 – 100 -bardzo dobry
90 - 94,9 - dobry plus
85 - 89,9 - dobry
80 - 84,9 - dostateczny plus
75 - 79,9 - dostateczny
poniżej 75 – niedostateczny
Bardzo dobry: student opanował wiedzę z całego materiału, swoją wiedzę przedstawia w sposób
logiczny i usystematyzowany oraz umie wykorzystać ją w praktyce.
Dobry plus: student opanował zagadnienia z całego materiału programowego nauczania, w sposób
spójny przedstawia posiadaną wiedzę.
Dobry: student opanował wiedzę z większości materiału, kierowany przez nauczyciela
akademickiego potrafi formułować trafnie wnioski, w sposób logiczny przedstawia swoją wiedzę.
Dostateczny plus: student zna podstawowe zagadnienia i opanował minimum programowe,
rozumie zadawane mu pytania, w sposób logiczny przedstawia swoją wiedzę.
Dostateczny: student opanował zagadnienia zawarte w programie nauczania, rozumie pytania, ale
odpowiada niespójnie w sposób opisowy, myli właściwą terminologię, nie potrafi praktycznie
zastosować zdobytej wiedzy.
Niedostateczny: student nie opanował minimum programowego, nie rozumie pytań, udziela
odpowiedzi nie na temat, nie posługuje się prawidłowo podstawowym słownictwem.
1. Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej w wersji elektronicznej:
www.prc.krakow.pl/wyt/wyt.htm Wyd. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2010.
2. Campbell JE(red): International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach.
Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2009.
3. Żaba Z (red): Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia. Poznań, 2011.
1. Zawadzki A (red): Medycyna ratunkowa i katastrof. PZWL, Warszawa, 2007.
2. Driscoll P, Skinner D, Earlam R: ABC postępowania w urazach. Wyd.I polskie pod red. J.
Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003.
3. Von Ribbeck J.: Natychmiastowa pomoc w nagłych wypadkach dzieci. Media Rodzina 2010.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna prawidłową budowę i funkcję komórek, tkanek, narządów i A.W4; A.W7
układów organizmu ludzkiego oraz rozumie współzależności ich
budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby.
Zna fizjologię układów: nerwowego, wydzielania wewnętrznego, A.W5
krążenia, limfatycznego, rozrodczego, pokarmowego, moczowego

P_W03

P_W04
P_W05
P_W06

P_U01
P_U02

P_K01
P_K02

P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

i oddechowego, mechanizmy adaptacyjne, regulacji nerwowej,
hormonalnej i termoregulacji.
Zna zasady komunikacji interpersonalnej w relacjach farmaceuta A.W29
– pacjent oraz farmaceuta – pozostali pracownicy ochrony
zdrowia.
Zna problematykę inicjowania i wspierania działań grupowych.
A.W30
Zna społeczne uwarunkowania i ograniczenia wynikające
z choroby i niepełnosprawności.
Zna metody oceny podstawowych funkcji życiowych człowieka w
stanie zagrożenia oraz zasady udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy.
Stosuje mianownictwo anatomiczne do opisu stanu zdrowia.
Opisuje mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego na
wszystkich poziomach jego organizacji, rozpatruje poszczególne
funkcje organizmu ludzkiego jako powiązane elementy
zintegrowanej całości, charakteryzuje możliwości adaptacyjne
organizmu człowieka.
Ocenia działania oraz rozstrzyga dylematy moralne
w oparciu o normy i zasady etyczne.
Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń
wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych.
Posiada
nawyk
wspierania
działań
pomocowych
i zaradczych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A.W31
A.W26

A.U4
A.U5; A.U7

A.K1
A.K2

A.K3

30 x 1h
15 x 1h
2 x 1h

30h
15h
2h

20 x 0,5 h

10h

2 x 1h

2h
59h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

47h

2

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

55h

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06

Formujące
Wejściówka
Wejściówka
Obserwacja zdolności do samodzielnej pracy
Wejściówka
Wejściówka
Wejściówka

Podsumowujące
Zaliczenie teoretyczne
Zaliczenie teoretyczne
Zaliczenie teoretyczne
Zaliczenie teoretyczne
Zaliczenie praktyczne
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P_U01
P_U02
P_K01
P_K02
P_K03
Data
opracowania
programu
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Wejściówka
Wejściówka
Obserwacja studenta w trakcie pracy
Obserwacja studenta w trakcie pracy
Obserwacja studenta w trakcie pracy
20.11.2012r.

Program opracowały

Zaliczenie praktyczne
Zaliczenie teoretyczne

dr med. Roma Hartmann-Sobczyńska
dr hab. med. Hanna Billert

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia

FARMACJA
Patofizjologia
Katedra i Zakład
Patofizjologii

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_4
5
ECTS
modułu
prof. dr hab. Marek Simon
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

msimon@ump.edu.pl
tel: 61 8546 584

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
IV
30
45
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i biochemii oraz podstaw chemii
leków, farmakognozji, aby rozumieć patomechanizm omawianych jednostek chorobowych a także
możliwości oddziaływania farmakologicznego w tych stanach patologicznych.
Celem kształcenia jest poznanie patomechanizmu zaburzeń funkcji: organizmu, tworzących go
układów i narządów w poszczególnych jednostkach chorobowych. Stanowić powinno to podstawę
do zrozumienia farmakologii, farmakokinetyki, aby móc udzielać porad pacjentowi oraz mieć
płaszczyznę porozumienia z lekarzem. Ten element powinien ułatwić zrozumienie istoty
wdrażanej opieki farmaceutycznej.
Wykłady: wybrane zagadnienia z patofizjologii ogólnej
homeostaza, metabolizm, katabolizm, anabolizm, reakcje enzymatyczne), pojęcie zdrowia
i choroby , podstawy cytofizjologii ( oddychanie, metabolizm, energetyka, transport przez błony,
typy połączeń komórkowych, wydzielanie, receptory), podstawy cytopatologii (starzenie,
apoptoza, mechanizm wolnorodnikowy, hypertrofia, hyperplazja, dysplazja, karcinogeneza),
mechanizmy kontroli nerwowej i hormonalnej (somatyczny i autonomiczny układ nerwowy, układ
współczulny i przywspółczulny, oddziaływanie hormonów na komórki, sprzężenia zwrotne w
układzie hormonalnym, antagonizm hormonów, rola przysadki, podwzgórza i hormonów
tropowych),odczyn immunologiczny, tolerancja immunologiczna, choroby z autoagresji,
przeszczepy; mechanizmy termoregulacji: hipotermia, hipertermia, gorączka.), awitaminozy.
Seminaria
Podstawy patofizjologii szczegółowej – poszczególnych układów i narządów ustroju.
Patofizjologia krwi, patofizjologia układu krążenia, patofizjologia oddychania w odniesieniu do
układu oddechowego i procesów komórkowych, patofizjologia układu pokarmowego (trawienie
i wchłanianie pokarmów, patofizjologia nerek ( funkcje nefronu, funkcja wewnątrzwydzielnicza
nerek), zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej,
starzenie się
organizmu.
Program zajęć obejmuje 30h wykładów i 45h zajęć seminaryjnych. Wykłady dotyczą patofizjologii
ogólnej. Seminaria prowadzone są w 6. grupach. W ramach programu zajęć seminaryjnych, 12h
jest realizowanych w formie konwersatorium, których tematem są wybrane zagadnienia istotne dla
zrozumienia podstaw zaburzeń homeostazy
wewnątrzustrojowej w wybranych stanach
patologicznych.
Pozostałe seminaria, trwające 3 h, obejmują zakres patofizjologii szczegółowej, dotyczącej
poszczególnych układów organizmu - odbywają się 1 x w tygodniu.
Podstawą zaliczenia i przedstawienia propozycji oceny z przedmiotu jest wynik dwóch testów
ujętych w planie dydaktycznym. W trakcie zajęć seminaryjnych studenci odpytywani są z zakresu
tematyki poszczególnych zajęć przedstawionej na stronie internetowej Katedry. Zasadą
kowersatorium jest prowadzenie dyskusji ze studentami na wybrane, najistotniejsze dla studenta
farmacji zagadnienia dotyczące procesów wchłaniania i wydalania oraz zaburzeń homeostazy
wewnątrzustrojowej. Studenci, którzy mają ambicję uzyskania wyższej oceny niż zaproponowana
na podstawie wyniku testów, oraz ci którzy nie uzyskali wystarczającej ilości punków
niezbędnych do zaliczenia przedmiotu lub propozycji oceny przystępują do egzaminu.
obowiązkowy
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Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

P_W03

P_W04

P_W05
P_W06
P_W07

P_W08
P_U01
P_U02

P_U03

P_U04

P_U05

P_U06

P_K01
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1. B. Zahorska-Markiewicz, E. Małecka – Tendera „Patofizjologia kliniczna”, Elsevier
Urban&Partner Wrocław 2009.
2. S. Silbernagl, F. Lang „Atlas patofizjologii“ MedPharm Polska 2011.
3. I. Damjanov „ Patofizjologia” Elsevier Urban&Partner Wrocław 2010.
1. A. Bręborowicz „ Zarys patofizjologii narządowej”, AM Poznań, 2003.
2. S. Maśliński „Patofizjologia”. WL PZWL, Warszawa 2000.
3. H. Tchórzewski H. (red.)” Wykłady z patofizjologii”. WAM, Łódź 1990.
Efekty kształcenia
zna i rozumie mechanizmy modyfikacji procesów fizjologicznych
przez środki farmakologiczne;
zna podstawy patofizjologii komórki i układów organizmu
ludzkiego, zaburzenia funkcji adaptacyjnych i regulacyjnych
organizmu oraz zaburzenia przemiany materii; objaśnia
mechanizmy rozwoju nowotworów;
zna budowę i funkcje biologiczne białek, kwasów nukleinowych,
węglowodanów, lipidów, hormonów i witamin, zna strukturę
i funkcje błon biologicznych oraz mechanizmy transportu przez
błony;
zna molekularne aspekty transdukcji sygnałów oraz główne szlaki
metaboliczne i ich współzależności, mechanizmy regulacji
metabolizmu i wpływu leków na te procesy;
zna funkcjonowanie układu odpornościowego organizmu
i mechanizmy odpowiedzi immunologicznej;
charakteryzuje wpływ czynników fizycznych środowiska na
organizmy żywe;
zna i rozumie uwarunkowania fizjologiczne, patofizjologiczne
i
środowiskowe
wpływające
na
przebieg
procesów
farmakokinetycznych;
zna punkty uchwytu i mechanizmy działania leków;
ocenia uwarunkowania genetyczne rozwoju chorób w populacji
ludzkiej;
opisuje mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego na
wszystkich poziomach jego organizacji, rozpatruje poszczególne
funkcje organizmu ludzkiego jako powiązane elementy
zintegrowanej całości, charakteryzuje możliwości adaptacyjne
organizmu człowieka;
wykorzystuje nabytą wiedzę do analizy stanu czynnościowego
organizmu w celu optymalizacji i indywidualizacji farmakoterapii
i profilaktyki;
rozumie
i
opisuje
mechanizmy
rozwoju
zaburzeń
czynnościowych, prawidłowo interpretuje patofizjologiczne
podłoże rozwoju chorób stosując wiedzę biochemiczną do analizy
i oceny procesów fizjologicznych i patologicznych, w tym do
oceny wpływu leków i substancji toksycznych na te procesy;
opisuje i tłumaczy mechanizmy i procesy immunologiczne
w warunkach zdrowia i choroby analizując podłoże molekularne
procesów patologicznych;
wykorzystuje nabyte wiadomości z fizjologii, patofizjologii,
mikrobiologii, immunologii, farmakokinetyki oraz chemii leków
do zrozumienia mechanizmów działań niepożądanych oraz
interakcji lekowych;
ocenia działania oraz rozstrzyga dylematy moralne w oparciu

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W4, A.W5, A.W6
A.W7, A.W8

A.W9, A.W10

A.W11, A.W12

A.W13
B.W2
D.W7, D.W9

D.W16
A.U3
A.U5

A.U4, A.U6

A.U7, A.U8

A.U11, A.U12

D.U12, D.U17

A.K1, A.K2

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

o normy i zasady etyczne mając a świadomość społecznych
uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby
propagowania zachowań prozdrowotnych;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
15 x 2 h
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
15 x 3 h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
5x1 h
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 2 h
2 x 10 h
1 x 10 h

30 h
45 h
5h

30 h
20 h
10 h
140 h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

80 h

3

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

75 h

3

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P-W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_U01
P_U02
P-U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

Dyskusja ze studentami wybranych stanów patologicznych ze Egzamin końcowy testowy.
wskazaniem możliwości oddziaływania farmakologicznego.
Istotnym elementem edukacji jest wskazanie zaburzeń szeroko
pojętej homeostazy i wynikających z tego zagadnień
z farmakokinetyki.

Konwersatorium i dyskusja.

Sprawdziany testowe
cząstkowe.

Bezpośrednia obserwacja pracy studenta.

Zaliczenie zajęć.

10.11.2012r.

Program opracował

prof. dr hab. Marek Simon
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

FARMACJA
Technologia informacyjna

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_21
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Jerzy Moczko,
Osoba odpowiedzialna

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Informatyki i
Statystyki

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

semestr
wykłady
ćwiczenia
Forma zajęć
III
30
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – B. Fizykochemiczne podstawy farmacji
Znajomość technologii informacyjnych na poziomie szkoły średniej.

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

136

obowiązkowy

(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

jmoczko@ump.edu.pl
tel.: 61 854-68-10

seminaria
-

Nabycie wiedzy niezbędnej do swobodnego posługiwania się pakietem biurowym.
Nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się pakietem biurowym do celów edycji tekstu,
wykonywania obliczeń oraz prezentowania wyników własnej pracy.
Przygotowanie do samodzielnego zbierania, przetwarzania i analizy danych medycznych.
Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym.
Rozwijanie współdziałania grupowego przy wspólnym realizowaniu prezentacji swoich projektów.
Ćwiczenia
Końcowa redakcja wydawnicza tekstu.
Korespondencja seryjna.
Tworzenie i kontrola danych medycznych/farmaceutycznych w Excelu.
Powiększanie o nowe zmienne wyliczane.
Poznanie i wykorzystanie różnego rodzaju funkcji dostępnych w Excelu.
Tworzenie i interpretacja wykresów.
Wykorzystanie formuł tablicowych do analizy zmiennych.
Poznanie wielorakich możliwości wykorzystania tabel przestawnych.
Wzajemne powiązania pomiędzy programem Word i Excel.
Przygotowanie prezentacji multimedialnej.
Metody:
Stanowiska komputerowe na salach dydaktycznych, system splitterów.
Materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej (pliki o rozszerzeniu pdf) na stronie Katedry.
Materiały i pomoce dydaktyczne w postaci papierowej (przykłady, zadania).
Pliki ćwiczeniowe do pobrania na stronie Katedry.
Prezentacje multimedialne.
Forma:
Ćwiczenia praktyczne przy komputerze.
Warunki:
Obecność na wszystkich zajęciach kontrolowanych.
Forma:
sprawdzian praktyczny przy komputerze.
1. Kopertowska M., Sikorski W.:Przetwarzanie tekstu – poziom zaawansowany, Wydawnictwo
MIKOM grupa PWN, Warszawa 2006 r.
2.Kopertowska M., Sikorski W.: Arkusze kalkulacyjne – poziom zaawansowany, Wydawnictwo
MIKOM grupa PWN, Warszawa 2006 r.
3.Informatyka medyczna, Rudowski R. (red.), PWN, Warszawa 2003.
1. Dokumentacja elektroniczna dostępna w aktualnej wersji pakietu Microsoft Office

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
P_U01

P_U02
P_U03

P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Efekty kształcenia
zna podstawy technik informatycznych oraz zasady pracy z
edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi i programami
graficznymi;
tworzy bazy danych i korzysta z internetowych baz danych;
obsługuje komputer w zakresie edycji tekstu, grafiki, analizy
statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych oraz
przygotowania prezentacji;
wykorzystuje narzędzia informatyczne do opracowywania i
przedstawiania wyników doświadczeń;
wykorzystuje technologie
informacyjne do wyszukiwania
potrzebnych informacji oraz do samodzielnego i twórczego
rozwiązywania problemów;
posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do
wyszukiwania i selekcjonowania informacji;
wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji;
posiada umiejętność pracy w zespole;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
B.W26

B.W27
B.U15

B.U16
B.U17

B.K1
B.K2
B.K3

15 x 2h

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

30h

30h
Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

30h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

30h

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
P_K02
P_ K03
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

09.11.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Kolokwium praktyczne przy
komputerze.

dr Agnieszka Wiesiołowska
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II rok
Przedmioty fakultatywne

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

FARMACJA
Kinezjologia

Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)

Zakład Higieny
fakultatywny

semestr
III - IV

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_24
1
ECTS
modułu
mgr Barbara Purandare
Osoba odpowiedzialna
barbarap@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
61 854-74-78
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Podstawowa wiedza z zakresu anatomii, w szczególności budowy i funkcjonowania mózgu.
Znać podstawy Kinezjologii Edukacyjnej.
Umieć opisać metody Dennisona.
Umieć opisać podstawowe wymiary lateralności, koncentracji i stabilności.
Znać ćwiczenia z wymiaru lateralności, koncentracji i stabilności.
Znać metody diagnozowania przez „zauważanie” i test mięśniowy.
Znać terapeutyczne procedury równoważenia w zakresie komunikacji, stabilności i
koncentracji oraz szybkie równoważenie.
Seminaria
1. Wstęp do kinezjologii Edukacyjnej.
1.1. Geneza metody Dennisona.
1.2. Znaczenie ruchu dla procesu uczenia się.
1.3.Neurofizjologia mózgu.
2. Mechanizmy integracji ciała i umysłu.
3. Wymiary lateralności, koncentracji i stabilności.
4. Program ćwiczeń „Gimnastyki Mózgu” ®
4.1. Wstępne ćwiczenia rytmizujące.
4.2. Ćwiczenia z I grupy - na przekroczenie linii środkowej.
4.3. Ćwiczenia z II grupy - rozciągające wydłużające mięśnie ciała.
4.4. Ćwiczenia z III grupy - energetyzujące ciało i mózg.
4.5. Ćwiczenia z IV grupy – pogłębiające.
5. Metody diagnozowania przez „zauważanie” i test mięśniowy - oporowanie.
6. Metody równoważenia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ćwiczenia, prezentacja, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja
Zaliczenie przedmiotu na bazie obecności i aktywności na zajęciach.
1. Hannaford C. Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy Kinezjologii Edukacyjnej.
Oficyna Wydawnicza Medyk, Warszawa 1998.
2. Hannaford C. Profil Dominujący. Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, Warszawa
2003.

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

141

P_W01

P_W02
P_U01
P_U02
P_K01

P_K02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

zna prawidłową budowę anatomiczną organizmu ludzkiego i A.W4
podstawowe zależności między budową i funkcją organizmu w
warunkach zdrowia i choroby;
zna podstawy Kinezjologii Edukacyjnej, oraz potrafi opisać A.W4
podstawowe wymiary lateralności, koncentracji i stabilności;
stosuje mianownictwo anatomiczne do opisu stanu zdrowia;
zna metody Dennisona, oraz ćwiczenia z wymiaru lateralności,
koncentracji i stabilności;
ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń
wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych;
ma świadomość społecznych ograniczeń wynikających z zaburzeń
równowagi wymiary lateralności, koncentracji i stabilności;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A.U4
A.U5
A.K2

A.K2

15 x 1h
5x 1h

15h
5h

10 x 1h

10h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

20h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
P_K02
Data
opracowania
programu
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Formujące
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć

08.11.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
zaliczenie na bazie obecności
i aktywności

mgr Barbara Purandare

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03

FARMACJA
Oddziaływania
międzycząsteczkowe
Katedra i Zakład Chemii
Organicznej
fakultatywny

semestr
III - IV

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_47
1
ECTS
modułu
dr hab. Anna Katrusiak
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

akatrus@ump.edu.pl
61 854-66-77

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student chcący uczestniczyć w zajęciach powinien posiadać chemiczną wiedzę, którą przewiduje
materiał szkoły średniej w zakresie rozszerzonym a także znajomość podstawowych zagadnień
zgodnych z minimum programowym dla I roku farmacji.
Podczas zajęć studenci zdobywają umiejętność wyboru najbardziej prawdopodobnego przebiegu
reakcji. Po skończonym kursie student wie w jaki sposób sterując czynnikami zewnętrznymi
eksperymentator może wymusić pożądany przez niego kierunek reakcji, umie także zaproponować
dobór warunków wieloetapowych reakcji w celu otrzymania konkretnego związku chemicznego z
podanego wcześniej substratu.
Seminaria
Zajęcia współtworzone są przez studentów poprzez dyskusję dotyczącą wyboru kierunku reakcji.
W dyskusji brane pod uwagę są następujące aspekty: zasada najmniejszych przekształceń, względy
energetyczne, stereochemiczne a także moc wiązań. Dyskusja dotyczy także możliwości
manipulowania czynnikami zewnętrznymi takimi jak zmiana środowiska reakcji, zmiana
temperatura, odwracalne chemiczne przekształcenie substratu czy użycie odpowiedniego
selektywnego czynnika reakcyjnego.
Zajęcia odbywają się w formie krótkiego wprowadzenia tematycznego przez prowadzącego,
ćwiczeń praktycznych polegających na samodzielnym zaprojektowaniu reakcji a następnie
dyskusji wyjaśniającej prawidłowości wyboru warunków zewnętrznych i najbardziej
prawdopodobnego mechanizmu reakcji.
Zaliczenie fakultetów odbywa się na podstawie ciągłej oceny aktywności studenta na zajęciach,
jego umiejętności dyskutowania i zgłaszania nowych problemów do rozwiązania. Zaliczenie
uzyskują studenci, którzy brali czynny udział w dyskusjach, rozwiązywaniu i zgłaszaniu nowych
problemów w trakcie zajęć i nie opuścili więcej niż 2/15. Pozostali studenci przystępują do
pisemnego zaliczenia.
1. „Współczesna synteza organiczna” J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kasprzak. M. Kwit,
PWN, W-wa 2004.
2. „Wprowadzenie do syntezy organicznej” J. Skarżewski, PWN, W-wa, 1999.
3. „Podstawy syntezy organicznej” M. Mąkosza, M. Fedoryński, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, W-wa 2006.
1. „Zadania z chemii organicznej z rozwiązaniami”, D. Buza, A. Ćwil, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, W-wa 2003.
2. „Fizyczna chemia organiczna, mechanizmy reakcji organicznych” R.A.Y. Jones, PWN, Wwa 1988.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Student potrafi zaprojektować reakcję.
B.W19
Potrafi przewidzieć jej główny kierunek.
B.W22
Zna możliwości wymuszania pożądanego kierunku reakcji B.W22
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P_U01
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

poprzez manipulację warunkami zewnętrznymi potrafi
przewidzieć jej główny kierunek.
Rozumie przyczyny wpływające na zakłócenie pożądanego
kierunku reakcji.
Wykazuje umiejętności pracy w grupie i dyskusji.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.U10
B.K3

15 x 1h
3 x 1h

15h
3h

7 x 1h
2 x 1h

7h
2h
27h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

18h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

22h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

144

Formujące
Praktyczne zastosowanie poznanych reguł rządzących
reakcjami organicznymi.
Samodzielne przewidywanie kierunku reakcji
organicznych.
Manipulowanie warunkami zewnętrznymi w celu
wymuszenia pożądanego kierunku reakcji.
Znajomość przyczyn wpływających na zakłócenia
pożądanego kierunku reakcji.
Dyskusja w trakcie zajęć.
13. 11. 2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Pisemne zaliczenie.
Ustna odpowiedź na zadane pytanie.
Ustna odpowiedź na zadane pytanie.
Ustna odpowiedź na zadane pytanie.
Ustna odpowiedź na zadane pytanie.
dr hab. Anna Katrusiak

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

FARMACJA
Patomechanizm molekularny
zaburzeń wchłaniania
i wydalania – nerka i jelito
Katedra i Zakład Patofizjologii
fakultatywny

semestr
IV

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_50
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Marek Simon
Osoba odpowiedzialna
msimon@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
tel: 61 8546 584
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student powinien posiadać podstawowy zakres wiedzy z biochemii w obrębie zagadnień
dotyczących procesów transportowych poprzez błony biologiczne oraz opanowaną wiedzę
z zakresu fizjologii i patofizjologii przewodu pokarmowego i nerek.
Zajęcia powinny uzupełniać wiedzę z zakresu patofizjologii zaburzeń wchłaniania procesów w
jelicie i nerkach. Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studenta z zakresem możliwości
badawczych przy zastosowaniu technik bazujących na wykorzystaniu żywych tkanek, narządów,
które i umożliwiają ocenę przebiegu procesów transportowych w błonach. Student poznaje
specyfikę warsztatu badawczego dla fizjologa i patofizjologa jaki jest eksperyment.
Seminaria Założeniem tematu zajęć fakultatywnych jest :
- wyjaśnienie mechanizmu podstawowych procesów jak : - wchłanianie jonów, wody,
glukozy, aminokwasów i in.; -sekrecja jonów protonowych i potasowych,
- regulacja hormonalna oraz możliwości oddziaływania farmakologicznego na wymienione
procesy,
- genetyczne podłoże chorób których efektem jest zaburzenie procesów transportowych
w nerce i jelicie,
- wskazanie i omówienie metod badawczych które umożliwiły wyjaśnienie i śledzenie
poszczególnych mechanizmów transportowych.
W ramach zajęć seminaryjnych omawiane są techniki badawcze z prezentacją poszczególnych
stosowanych układów doświadczalnych i niezbędnego sprzętu w formie prezentacji multimedialnej
ze wskazaniem możliwości oceny procesów na Poziomie : narządowym, tkankowym,
komórkowym, subkomórkowym i molekularnym.
W laboratoriach Katedry Patofizjologii prezentowane są metody badawcze głównie oparte na:
technice hodowli tkankowej oraz bazujące na pomiarach elektrofizjologicznych w odniesieniu do
badania funkcji transportowej nabłonków.
Warunkiem koniecznym aby przystąpić do zaliczenia fakultetu jest obecność na wszystkich
zajęciach. W trakcie seminarium cały czas prowadzone są konwersacje pozwalające określić
stopień przygotowania studenta z zakresu biochemii oraz fizjologii. Pod koniec każdego spotkania
studenci zobowiązani są do zadania trzech pytań prowadzącemu zajęcia aby skłonić ich do
aktywnego uczestnictwa w seminarium. Zaliczenie fakultetu odbywa się na podstawie kolokwium
ustnego.
1.Bielańska-Osuchowska Z., Kawiak J. Struktura funkcjonalna komórek i tkanek. PWN, Warszawa
1979.
2.Zahorska-Markiewicz B., Małecka-Tendera Patofizjologia kliniczna, Elisevier & Partner,
Wrocław, 2009.
3.Bryczewska M., Leyko W. Biofizyka dla biologów. WN PWN, Warszawa 1997.
1.Maśliński S., Ryżewski J. (red.) Patofizjologia. WL PZWL, Warszawa 2000.
2.Nowak J.Z., Zawilska J.B. Receptory: struktura, charakterystyka, funkcja. PWN, Warszawa
1997.
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Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

P_W03

P_W04
P_W05

P_W06

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

146

Efekty kształcenia
wykazuje znajomość organizacji żywej materii, cytofizjologii
komórki i ewolucji układu pasożyt – żywiciel;
zna podstawy patofizjologii komórki i układów organizmu
ludzkiego oraz zna i rozumie mechanizmy modyfikacji procesów
fizjologicznych przez środki farmakologiczne;
zna budowę i funkcje biologiczne białek, kwasów nukleinowych,
węglowodanów, lipidów, hormonów i witamin, strukturę i funkcje
błon biologicznych oraz mechanizmy transportu przez błony oraz
molekularne aspekty transdukcji sygnałów;
zna metodykę pomiarów wielkości biofizycznych;
zna budowę i funkcję barier biologicznych w organizmie, które
wpływają na wchłanianie i dystrybucję leku oraz rozumie procesy,
jakim podlega lek w organizmie, w zależności od drogi podania;
zna punkty uchwytu i mechanizmy działania leków oraz zna i
rozumie kryteria oceny dostępności biologicznej substancji
leczniczej z postaci leku oraz sposoby oceny dostępności
farmaceutycznej;
rozumie
i
opisuje
mechanizmy
rozwoju
zaburzeń
czynnościowych, prawidłowo interpretuje patofizjologiczne
podłoże rozwoju chorób oraz stosuje wiedzę biochemiczną do
analizy i oceny procesów fizjologicznych i patologicznych, w tym
do oceny wpływu leków i substancji toksycznych na te procesy;
analizuje podłoże molekularne procesów patologicznych oraz
opisuje i interpretuje właściwości i zjawiska biofizyczne oraz
ocenia wpływ czynników fizycznych środowiska na organizmy
żywe;
ocenia różnice we wchłanianiu substancji leczniczej w zależności
od
składu
leku,
jego
formy
oraz
warunków
fizjologicznych i patologicznych a także przewiduje działania
niepożądane, w zależności od dawki i drogi podania leku;
wykorzystuje nabyte wiadomości z fizjologii, patofizjologii,
mikrobiologii, immunologii, farmakokinetyki oraz chemii leków
do zrozumienia mechanizmów działań niepożądanych oraz
interakcji lekowych;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W1
A.W6, A.W7

A.W9, A.W10, A.W11

B.W3
D.W1, D.W2

D.W16, D.W3, D.W7

A.U7, A.U8

A.U12, B.U2

D.U5, D.U12

D.U17

5 x 3h

15h

5 x 1h
2 x 3h

5h
6h
26h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

15h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

20h

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

W trakcie seminarium prowadzone są konwersacje pozwalające Kolokwium ustne
określić stopień przygotowania studenta z zakresu biochemii oraz
fizjologii. Pod koniec każdego spotkania studenci zobowiązani są
do zadania trzech pytań prowadzącemu zajęcia aby skłonić ich do
aktywnego uczestnictwa w seminarium.

10.11.2012r.

Program opracował

prof. dr hab. Marek Simon
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

148

FARMACJA
Planowanie rodziny
i seksuologia
Zakład Edukacji Medycznej
fakultatywny

semestr
III - IV

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_51
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Maciej Wilczak
Osoba odpowiedzialna
mwil@gpsk.am.poznan.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
618546900
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
1. Wiedza w zakresie podstawowym obowiązująca w liceum ogólnokształcącym z przedmiotu:
Biologia w kontekście biologii człowieka (zagadnienia dotyczące anatomii i fizjologii człowieka)
2. Wiedza w zakresie podstawowym obowiązująca w liceum ogólnokształcącym z przedmiotu:
Chemia.
Umieć wyjaśnić pojęcie normy seksualnej.
Znać pojęcie normy partnerskiej, indywidualnej normy seksualnej i normy funkcjonalnej.
Umieć wymienić parafilie.
Umieć wymienić teorie powstawania patologii seksualnych.
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”.
Znać mechanizm działania poszczególnych metod antykoncepcyjnych.
Znać indeks Pearla poszczególnych metod antykoncepcyjnych.
Posiadać wiedzę na temat rekrutacji i dojrzewania pęcherzyków jajnikowych.
Umieć określić dni płodne i niepłodne u kobiety.
Seminaria
Przygotowanie do pełnienia funkcji prokreacyjnej i rodzicielstwa.
Etapy planowania rodziny.
Niepowodzenia w prokreacji.
Planowanie poczęć.
Płodność po porodzie i po odstawieniu antykoncepcji.
Skuteczność, zalety i wady różnych metod sterowania płodnością.
Mechanizmy regulujące funkcje seksualne.
Granice norm i patologii seksualnych.
Modele seksualności człowieka.
Aktywność seksualna w różnych okresach życia.
Zaburzenia i patologie seksualne.
Przemoc seksualna.
Wykład, pogadanka, dyskusja.
Ocena aktywności ucznia.
Opracowanie ustne podanego problemu.
1) Bręborowicz G.H (red.), Położnictwo i Ginekologia T. 2, PZWL, Warszawa 2005.
2) Skrzypulec V. Wstęp do seksuologii, Katowice 2005.
3) Lew – Starowicz Z. Leczenie zaburzeń seksualnych PZWL, Warszawa 1997.

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_U01

P_U02

P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

1) Kippley J. i S. Sztuka naturalnego planowania rodziny LMM, Warszawa 2002.
2) Lew – Starowicz Z. Dewiacje i zboczenia seksualne, Leksykon seksuologiczny, Continuo,
Wrocław 2002.
3) Giese H (red), Seksuologia, PZWL 1976.
Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Efekty kształcenia
zna fizjologię układów: rozrodczego, regulacji hormonalnej;
zna i rozumie mechanizmy modyfikacji procesów fizjologicznych
przez środki farmakologiczne;
opisuje mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego na
wszystkich poziomach jego organizacji, rozpatruje poszczególne
funkcje organizmu ludzkiego jako powiązane elementy
zintegrowanej całości, charakteryzuje możliwości adaptacyjne
organizmu człowieka;
wykorzystuje nabytą wiedzę do analizy stanu czynnościowego
organizmu w celu optymalizacji i indywidualizacji farmakoterapii
i profilaktyki;
ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń
wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A.W5
A.W6
A.U5

A.U6

A.K2

3 x 5h

15h

3x 4h

12h

27h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

27h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja pracy studenta i jego aktywności.

06 XI 2012r.

Program opracował

Podsumowujące
Opracowanie ustne podanego
zagadnienia.

prof. dr hab. n. med. M. Wilczak

149

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
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FARMACJA
Podstawy biokrystalografii
Katedra i Zakład Technologii
Chemicznej Środków
Leczniczych
semestr
fakultatywny
III - IV

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_52
1
ECTS
modułu
Osoba odpowiedzialna
dr Ewa Tykarska
etykarsk@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
tel. 61 8546632
służbowego)
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Podstawowe wiadomości z zakresu budowy związków organicznych i makrocząsteczek, rodzaje
wiązań chemicznych i oddziaływań międzycząsteczkowych, teoria orbitali atomowych
i molekularnych.
Poznanie podstawowych praw i pojęć krystalograficznych oraz sposobu klasyfikacji ciał
krystalicznych opartego na symetrii. Zapoznanie z budową ciał krystalicznych oraz konformacją
makromolekuł i małych cząsteczek biologicznie czynnych, w tym leków. Poznanie parametrów
geometrycznych opisujących strukturę cząsteczki. Zaznajomienie się z krystalograficzną bazą
danych oraz programami graficznymi wizualizującymi budowę przestrzenną cząsteczek. Integracja
wiedzy z dziedziny biologii, chemii i fizyki w celu zrozumienia polimorfizmu ciał krystalicznych
oraz zależności pomiędzy strukturą a funkcją cząsteczek i ich właściwościami fizykochemicznymi.
Ćwiczenia
Studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
1. Podstawowe definicje, prawa i pojęcia krystalograficzne.
a) morfologia kryształów
b) sieć krystaliczna i sieć przestrzenna
2. Parametry geometryczne określające strukturę cząsteczek
a) zależność struktury od pH środowiska: analiza budowy L-aminokwasów w
formach zjonizowanych i neutralnych, wiązania wodorowe
b) substancje enancjomerycznie czyste i mieszaniny racemiczne: analiza budowy L- i
D-aminokwasów, konfiguracja na asymetrycznym atomie węgla, chiralność
cząsteczek i kryształów
c) konformacja białek: budowa modeli elementów struktury drugorzędowej białek,
określanie parametrów odpowiedzialnych za zmiany konformacyjne,
oddziaływania wewnątrz- i międzycząsteczkowe stabilizujące strukturę
3. Zależność struktura - funkcja
a) wykorzystanie grafiki komputerowej do analizy budowy przestrzennej białka oraz
zmian konformacyjnych zachodzących w centrum aktywnym podczas wiązania
substratu m.in. leku
b) polimorfizm ciał krystalicznych: polimorfizm konformacyjny i wynikający z
różnego sposobu uporządkowania cząsteczek w przestrzeni - analiza czynników
wpływających na różną rozpuszczalność odmian polimorficznych leku
c) analiza i prezentacja graficzna zapisu w PDB (białkowa baza danych) - ocena
jakości struktury.
15 godz. zajęcia prowadzone są w wymiarze 5 godz. tygodniowo przez kolejne trzy tygodnie.
Metody nauczania: aktywizujące oraz oparte na praktycznej działalności studentów.
Przekazywanie wiedzy odbywa się poprzez indywidualną pracę studenta z wykorzystaniem modeli
kryształów, modeli sieci przestrzennych, zestawów służących do budowy cząsteczek organicznych
i makrocząsteczek oraz programów graficznych i internetowych baz danych służących do

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07

P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
P_K02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

interpretacji i wizualizacji danych krystalograficznych.
Warunkiem zaliczenia jest wykazanie się wiedzą pozwalającą na samodzielne wykonanie zadań
oraz oddanie po każdych zajęciach protokołu z odpowiedziami na pytania z zakresu opanowanego
materiału.
1. Bojarski Z., Gigla M., Stróż K., Surowiec M., Krystalografia podręcznik wspomagany
komputerowo, PWN, 2007.
2. Kosturkiewicz Z., Metody krystalografii, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2000.
3. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., Biochemia, PWN, 2005.
1. Branden C., Tooze J., Introduction to Protein Structure, Garland Publishing, 1999.
2. Jaskólski M., Krystalografia dla biologów, UAM, 2010.
Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Efekty kształcenia
Zna budowę atomu i parametry opisujące budowę cząsteczki.
Zna budowę i właściwości peptydów i białek.
Zna rodzaje wiązań chemicznych oraz mechanizmy oddziaływań
międzycząsteczkowych w kryształach.
Zna zasady pracy z edytorami graficznymi.
Korzysta z internetowych baz danych.
Zna problematykę polimorfizmu.
Rozumie znaczenie czynników charakteryzujących substancję
leczniczą dla poprawy dostępności biologicznej substancji
leczniczej i modyfikacji czasu jej działania.
Opisuje zależności pomiędzy strukturą i właściwościami
związków organicznych..
Opisuje i interpretuje zjawiska biofizyczne.
Obsługuje komputer w zakresie grafiki i wyszukiwania danych.
Wyciąga i formułuje wnioski z własnych obserwacji.
Posiada umiejętność pracy w zespole.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.W5
B.W21
B.W6
B.W26
B.W27
C.W12
D.W4

B.U10
B.U2
B.U15
B.K2
B.K3

3 x 5h
3x 1h

15h
3h

3 x 3h

9h

27h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

18h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

24h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01

Formujące
Ocena zdolności do samodzielnej pracy, obserwacja pracy Bieżąca

Podsumowujące
ocena

zrozumienia
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P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
P_K02
Data
opracowania
programu
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studenta w trakcie zajęć.

9.XI.2012r.

materiału, zaliczenie na podstawie
opracowanego protokołu.

Program opracowała

dr Ewa Tykarska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

FARMACJA
Postępy w chemii związków
heterocyklicznych
Katedra i Zakład Chemii
Organicznej
fakultatywny

semestr
IV

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_57
1
ECTS
modułu
dr Krystyna Majewska
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

kmajewsk@ump.edu.pl
61/8546674

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy w podstawowym zakresie opanowali wiadomości
z chemii organicznej.
Rozszerzenie wiedzy na temat związków heterocyklicznych o istotnym znaczeniu w naukach
farmaceutycznych. Zrozumienie specyficznych cech ich budowy chemicznej i poznanie
wynikających z nich właściwości. Przyswojone w trakcie zajęć treści mają ułatwić dalszą
efektywną naukę przedmiotów zawodowych oraz umożliwić śledzenie najnowszych dokonań
w zakresie użytkowej chemii heteroorganicznej.
Seminaria
W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podziałem i przykładami różnych układów
heterocyklicznych prowadzonym według kryteriów uwzględniających ilość i różnorodność
heteroatomów, wielkość, nasycenie oraz ilość skondensowanych pierścieni. Poznają zasady
nomenklatury układów skondensowanych. Przyswajają wiedzę na temat właściwości
poszczególnych układów, zależne od charakteru obecnych w nich heteroatomów, podobieństwa
lub odmienności w stosunku do odpowiednich układów karbocyklicznych. Poznają nowe struktury
heterocykliczne i możliwości ich wykorzystania.
Zajęcia odbywają się w formie 8 spotkań, podczas których na początku ma miejsce wprowadzenie
teoretyczne w formie ustnego przekazu wspomaganego prezentacją multimedialną lub zapisem
wzorów i reakcji, dotyczące aktualnie omawianej tematyki. Następnie dochodzi do praktycznego
zastosowania przekazanych informacji podczas wykonywania zaproponowanych przez
prowadzącego ćwiczeń doskonalących lub rozwiązywania postawionych problemów. Często
towarzyszy tym działaniom dyskusja wyjaśniająca, prowadząca do utrwalenia reguł i usunięcia
popełnionych nieprawidłowości. Podczas zajęć kontrolowany jest stan wiedzy studentów poprzez
ich wypowiedzi ustne lub sprawdziany pisemne.
Zaliczenie fakultetu odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionej aktywności studenta na
zajęciach podczas wykonywania poszczególnych zadań oraz umiejętności prowadzenia rzeczowej,
opartej na argumentach dyskusji. Uzyskują je spełniający to kryterium i uczęszczający na niemal
wszystkie zajęcia. Dopuszczalna jest jedynie jedna nieobecność. Pozostali studenci otrzymają
zaliczenie po wykazaniu się wiedzą na podstawie pisemnej pracy zaliczeniowej.
1. Sainsbury M., Chemia związków heterocyklicznych. PWN, Warszawa 2009.
2. Eicher T., Hauptmann S., The Chemistry of Heterocycles. Second Edition. Wiley-Vch
Verlag, Copyright 2003.
1. Młochowski J., Chemia związków heterocyklicznych. WN PWN 1994.
2. Joule J. A., Smith G. F., Chemia związków heterocyklicznych PWN 1984.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Student zna budowę i właściwości różnych klas związków B.W21
heterocyklicznych.
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P_W02
P_U01

P_U02
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Zna systematykę i rozumie zasady nazewnictwa związków
heterocyklicznych oraz układów skondensowanych.
Potrafi wykorzystać w praktyce systematykę i zasady
nazewnictwa związków heterocyklicznych oraz układów
skondensowanych.
Wykazuje umiejętność przewidywania kierunku reaktywności dla
określonych układów.
Wykazuje umiejętności pracy w grupie i dyskusji.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.W17
B.U10

B.U10
B.K2

15 x 1h
3x 1h

15h
3h

8x 1h
2 x 1h

8h
2h
28h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

18h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

23h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

154

Formujące
Repetytoria cząstkowe.
Dyskusja w trakcie zajęć.
Praktyczne stosowanie poznanych reguł,
obserwacja studenta w trakcie zajęć.
Na wybranych układach heterocyklicznych ocena
zdolności do samodzielnej, efektywnej pracy.
Dyskusja w trakcie zajęć.
9 XI 2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Wypowiedź studenta na zadany temat.
Wypowiedź studenta na zadany temat.
Sprawdzian pisemny.
Sprawdzian pisemny.
Wypowiedź studenta na zadany temat.
dr Krystyna Majewska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Produkty pszczele –
działanie i zastosowanie w
lecznictwie

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01

FARMACJA

fakultatywny

semestr
III - IV

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_63
1
ECTS
modułu
dr Jan Matysiak,
Osoba odpowiedzialna
jmatysiak@ump.edu.pl,
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
618546715
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student powinien posiadać wiedzę z dziedzin biologii i chemii na poziomie szkoły średniej
o rozszerzonym profilu biologiczno-chemicznym.
Zapoznanie studentów z zagadnieniami szeroko pojętej apiterapii, oraz biologią rodziny pszczelej.
Seminaria
T.P. 1. Biologia rodziny pszczelej, wprowadzenie do apiterapii (2h)
T.P.2. Skład i właściwości lecznicze miodu (2h)
T.P.3. Skład i właściwości lecznicze pyłku kwiatowego oraz propolisu (2h)
T.P.4. Skład i właściwości lecznicze mleczka pszczelego oraz wosku (2h)
T.P.5. Skład i właściwości lecznicze jadu pszczelego (2h)
T.P.6. Preparaty na bazie produktów pszczelich, wymagania jakościowe produktów pszczelich (2h)
T.P.7.Podsumowanie, zaliczenie ustne (3h)
Teoretyczne zagadnienia przekazywane są w formie prezentacji multimedialnych, po których
studenci mają możliwość zadawania pytań odnośnie przekazywanych treści. W celu pełniejszego
poznania wyjaśnianych problemów organizowane są zajęcia interaktywne podczas których
studenci dokonują oceny organoleptycznej produktów pszczelich oraz zapoznają się z preparatami
na bazie tych produktów.
Warunkiem zaliczenia jest 100% frekwencja na zajęciach oraz zdanie ustnego kolokwium
końcowego.
1. Kędzia B., Hołderna-Kędzia E. – Produkty Pszczele w profilaktyce i lecznictwie.
Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2000.
2. Prąbucki J. – Pszczelnictwo. Wydawnictwo promocyjne „Albatrot”, Szczecin 1998.
3. Ellnain-Wojtaszek M. – Produkty pszczele – cenne leki medycyny naturalnej.
Wydawnictwo „Sądecki Bartnik”, Nowy Sącz, 1998.
1. 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.
Efekty kształcenia
Zna skład chemiczny i właściwości lecznicze wszystkich
produktów pszczelich.
Zna metody oceny jakości pszczelich produktów leczniczych.
Potrafi wskazać preparaty na bazie produktów pszczelich
stosowane w określonych schorzeniach.
Wykazuje umiejętności wykorzystania produktów pszczelich
|w lecznictwie.
Rozumie potrzebę propagowania stosowania produktów

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
D.W12; D.W36; D.W46
B.W14; C.W6; D.W43
C.U11; D.U13
C.U15
A.K2
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Bilans
nakładu
pracy
studenta

naturalnych w lecznictwie.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 1h

15h

15 x 1h

15h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

30h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

156

Formujące
Wejściówka
Wejściówka
Dyskusja
Dyskusja
Obserwacja pracy studenta
10.11.2012r.

Podsumowujące
Kolokwium

Program opracował

dr n. farm. Jan Matysiak

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03

Poziom i forma
studiów

FARMACJA
Rozwój seksuologii ze
szczególnym
uwzględnieniem aspektów
biologiczno-medycznych
Katedra i Zakład Historii
Nauk Medycznych
fakultatywny

semestr
III - IV

jednolite studia
magisterskie

Kod
przedmiotu/
modułu

F_71

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

stacjonarne

1

dr hab. Anita Magowska
anitamagowska@yahoo.com
61 854-72-41
ćwiczenia
seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiedza na poziomie I roku studiów farmaceutycznych.
Uzyskanie wiedzy z zakresu kultury – wartości i norm społecznych; uzyskanie wiedzy na temat
seksuologii jako jednej ze sfer życia każdego człowieka w ujęciu historycznym oraz
ogólnomedycznym.
Seminaria
1. Postawy wobec seksualności.
2. Społeczne tło i medyczne następstwa prostytucji.
3. Psychoanaliza według Zygmunta Freuda, jej aspekty medyczne i społeczne.
4. Historia aborcji i antykoncepcji.
5. XX wiek jako „Złoty wiek pornografii”.
6. Badania opinii publicznej jako źródło wiedzy o zachowaniach seksualnych w XX w.
7. Technologizacja początku życia ludzkiego.
8. Historia homoseksualizmu.
Metoda dyskusyjna, metoda genetyczna, metoda porównawcza.
Udział w dyskusjach, ocena pracy studentów podczas zajęć.
1. T. Brzeziński, Historia medycyny, wyd. PZWL.
2. Z. Lew-Starowicz, Podstawy seksuologii, wyd. PZWL.
3. M. Wisłocka, Sztuka kochania, wyd. Iskry.
1. H. Van De Velde, Małżeństwo doskonałe, wyd. J. Przeworskiego.
2. D. Morris, Ludzkie zoo, wyd. Prima.
3. A. Żarnowska, A. Szwarc , Kobieta i małżeństwo, wyd. Dig.

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna
psychologiczne
i
socjologiczne
uwarunkowania A.W28
funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.
Zna społeczne uwarunkowania i ograniczenia wynikające A.W31
z choroby i niepełnosprawności.
Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych obszarów nauk F.W1
farmaceutycznych.
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Bilans
nakładu
pracy
studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

5 x 3h
2x 1h

15h
2h

5 x 1h
1 x 3h

5h
3h
25 h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

20h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
Data
opracowania
programu
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Formujące
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć.

7.11.2012 r.

Program opracowała

Podsumowujące
Zaliczenie końcowe.

dr hab. Anita Magowska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA
Ruch jako profilaktyka
chorób zawodowych
Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu
fakultatywny

semestr
III - IV

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_72
1
ECTS
modułu
Osoba odpowiedzialna
dr Janusz Przybylski
(imię, nazwisko, email,
61-854-70-99
nr tel. służbowego)
Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

ćwiczenia
30

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Ma podstawową wiedzę dotyczącą reakcji organizmu na wysiłek fizyczny o zróżnicowanej
intensywności. Zna podstawowe funkcje układów: nerwowego, krążenia, oddechowego,
mięśniowego.
Zdobycie wiedzy na temat zależności pomiędzy zagrożeniami zdrowia spowodowanymi
warunkami pracy i sposobem jej wykonywania , a brakiem aktywności fizycznej.
Zdobycie wiedzy z zakresu wzmacniania oraz zachowania zdrowia fizycznego
i psychofizycznego poprzez rozbudzanie zainteresowań do spontanicznej aktywności
rekreacyjno-sportowej.
Zdobycie wiedzy na temat zdrowotnych aspektów aktywności fizycznej.
Umiejętność zastosowania różnych form aktywności ruchowej w celu podtrzymywania
zdrowia i sprawności fizycznej oraz zapobiegania dolegliwościom związanym
z wykonywaną pracą zawodową.
Zdobycie umiejętności zastosowania odpowiednich form i środków aktywności fizycznej
wzmacniając wszystkie aspekty swojego zdrowia: fizyczne, psychiczne i społeczne.
Umiejętność wykorzystania poznanych form aktywności ruchowej mających na celu
dbanie o prawidłową postawę ciała, stosowanie różnych technik relaksacyjnych oraz
kształtowanie wydolności.
Rozwijanie potrzeb ustawicznego kształcenia oraz dbania o własną sprawność fizyczną
i zdrowie.
Przejawia gotowość do współpracy w grupie odpowiednio określając i realizując cele.
Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Ćwiczenia - aerobic
Ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu, basic aerobik. Przepisy BHP i regulamin zaliczenia
przedmiotu.
Doskonalenie kroków bazowych aerobiku.
Latino aerobik – układ choreograficzny oparty na krokach salsy.
Ogólnorozwojowe ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem piłek Thera band.
Stretching jako przykład ćwiczeń fizycznych polegający na rozciąganiu i uelastycznieniu
mięśni.
ABT – przykładowe ćwiczenia wzmacniające brzuch, pośladki i uda.
Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem taśm Thera band.
Pilates jako przykład ćwiczeń fizycznych angażujących ciało i umysł.
Ćwiczenia - siłownia
Korzystanie z urządzeń w siłowni w sposób efektywny i bezpieczny.
Dobór właściwych ćwiczeń oporowych stymulujących harmonijny rozwój poszczególnych
grup mięśniowych.
Sposoby intensyfikacji ćwiczeń oporowych stosowanych w siłowni zwiększających
sprawność mięśniową.
Dobór obciążeń do ćwiczeń oporowych wpływających na: masę mięśniową, siłę
mięśniową, wytrzymałość siłową.
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Dobór ćwiczeń i obciążeń do prozdrowotnego treningu siłowego.
Wyrównywanie dysproporcji mięśniowych wykorzystując trening body building.
Kształtowanie sylwetki z zastosowaniem ćwiczeń oporowych.
Sposoby i formy stosowania regeneracji w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń siłowych.
Ćwiczenia – siłownia cardio
Zapoznanie z bezpiecznym korzystaniem z maszyn aerobowych – monitoring tętna jako
wyznacznik intensywności wysiłku.
Określanie indywidualnych możliwości wysiłku w pracy tlenowej i mieszanej na
maszynach aerobowych – zastosowanie podstawowego wzoru 220 – wiek (wg Coopera).
Kształtowanie prawidłowej masy ciała poprzez ćwiczenia w pracy tlenowej – trening
zdrowotny.
Kształtowanie wytrzymałości w pracy tlenowej metodą ciągłą ze stałym obciążeniem na
maszynach aerobowych.
Kształtowanie siły mięśniowej w pracy tlenowej na cykloergometrach i crosstreinerach.
Kształtowanie sprawności mięśniowej w pracy tlenowej na ergometrach – programowanie
indywidualnego wysiłku wg oczekiwań i potrzeb.
Kształtowanie wytrzymałości metodą zmienną i interwałową w pracy tlenowej i mieszanej.
Ćwiczenia na maszynach aerobowych kształtujące i ujędrniające sylwetkę oraz
poprawiające wydolność organizmu – trening zdrowotny.
Ćwiczenia - taniec
Zapoznanie z bezpiecznym wykonywaniem ćwiczeń przy muzyce. Ćwiczenia izolacji ciała
- głowy, ramion, klatki piersiowej, tułowia, bioder i nóg w różnych pozycjach,
wykonywane w zmieniającym się tempie.
Body and Mind Balet- rozwijanie świadomości własnego ciała dzięki wykorzystaniu
elementów tańca klasycznego.
Body Art- nabieranie prawidłowych nawyków ruchowych poprzez odpowiednie ćwiczenia
i pozycje ciała wykonywane przy spokojnej często klasycznej muzyce.
Choreoterapia- terapeutyczna forma tańca pozwalająca między innymi na osiągnięcie
równowagi psychofizycznej.
Revial Dance- nauczanie choreografii tańca rewiowego, układy zbiorowe wykorzystujące
nietypowe przybory np. laski, wstążki, chusty.
Twist&Roll On 60’s Floor- podstawowe kroki twista i rock n’ roll’a przy muzyce lat
sześćdziesiątych.
Jazz Dance- relise contract- bazowe elementy jazzu i ich zastosowanie w prostym układzie
choreograficznym.
Funky- podstawowe kroki, obroty, slajdy, skoki, utrzymane w funkowym
charakterze tańca.
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
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Twórcze, odtwórcze , analityczne, syntetyczne , mieszane, aktywizujące.
Obecność na wszystkich zajęciach.
Przedstawienie w formie teoretycznej i praktycznej indywidualnego programu ćwiczeń, dzięki
którym student realizuje i osiąga cele fakultetu.
Kuiński H. Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera Warszawa 2002.
Kuński H. Podstawy treningu zdrowotnego. S i T Warszawa 1985.
E. Kubiak, Aerobik czy fitness. Poznań 2002.
T. Stefaniak. Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Warszawa 1995.
Ainsworth B. Compendium of Physical Activities: an update of activity codes and MET
intensities. Med Sci Sport Exerc 2000.

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03
P_U01

P_U02

P_U03

P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia

Efekty kształcenia

Posiada wiedzę na temat zależności pomiędzy zagrożeniami zdrowia
spowodowanymi warunkami pracy i sposobem jej wykonywania,
a brakiem aktywności fizycznej.
Posiada wiedzę z zakresu wzmacniania i zachowania zdrowia fizycznego
i psychofizycznego poprzez rozbudzanie zainteresowań do spontanicznej
aktywności rekreacyjno-sportowej.
Posiada wiedzę na temat zdrowotnych aspektów aktywności fizycznej.
Potrafi zastosować różne formy aktywności ruchowej w celu
podtrzymywania zdrowia i sprawności fizycznej oraz zapobiegania
dolegliwościom związanym z wykonywaną pracą zawodową.
Potrafi indywidualnie zastosować odpowiednie formy i środki aktywności
fizycznej wzmacniając wszystkie aspekty swojego zdrowia: fizyczne,
psychiczne i społeczne.
Wykorzystuje poznane formy aktywności ruchowej mające na celu dbanie
o prawidłową postawę ciała i kształtowanie wydolności oraz stosuje różne
techniki relaksacyjnych.
Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia oraz konieczność dbania
o własną sprawność fizyczną i zdrowie.
Potrafi pracować w grupie odpowiednio określając i realizując cele.
Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
14 x 2
2x1
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

30h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

30h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

30h

Liczba
ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

Podsumowujące
Przedstawienie
w
formie
teoretycznej
i praktycznej
indywidualnego
programu
ćwiczeń dzięki którym student realizuje
i osiąga cele fakultetu.

161

P_K01
P_K02
P_K03
Data
opracowania
programu

162

20.12.2012r.

Program opracował

mgr Paweł Kowalski

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

FARMACJA
Struktura i znaczenie
wybranych biocząsteczek
Katedra i Zakład Chemii
Organicznej
fakultatywny

semestr
IV

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_76
1
ECTS
modułu
dr Krystyna Majewska
Osoba odpowiedzialna
kmajewsk@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
61/8546674
służbowego)
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy w podstawowym zakresie opanowali wiadomości
z chemii organicznej.
Rozszerzenie wiedzy na temat związków pochodzenia naturalnego, posiadających ważne
znaczenie biologiczne. Poznanie specyficznych cech budowy chemicznej oraz zrozumienie
wzajemnych zależności genetycznych i strukturalnych pomiędzy poszczególnymi klasami
związków naturalnych a także wewnątrz tych klas. Zajęcia powinny ułatwić dalsze, skuteczne
studiowanie przedmiotów związanych z nauką o leku.
Seminaria
Podczas zajęć studenci omawiają wybrane z podstawowych klas związki naturalne, tj. alkaloidy,
węglowodany, steroidy, terpenoidy, peptydy i białka, kwasy nukleinowe i kwasy tłuszczowe,
lipidy i prostanoidy oraz porfiryny. Poznają ich nomenklaturę, budowę chemiczną, reaktywność
i możliwości przekształceń, podstawowe właściwości biologiczne, możliwe zastosowania,
występowanie w otaczającym świecie oraz elementy syntezy totalnej i biosyntezy.
Zajęcia odbywają się w formie 8 spotkań, podczas których na początku ma miejsce krótkie
wprowadzenie teoretyczne w formie ustnego przekazu wspomaganego prezentacją multimedialną
lub zapisem wzorów i reakcji, dotyczące aktualnie omawianej tematyki. Następnie studenci
stosują przekazane informacje w praktyce podczas wykonywania zaproponowanych przez
prowadzącego ćwiczeń doskonalących lub rozwiązywania postawionych problemów. Często
towarzyszą tym działaniom krótkie repetytoria oraz dyskusja wyjaśniająca. Podczas zajęć
kontrolowany jest stan wiedzy studentów poprzez ich wypowiedzi ustne lub pisemne
rozwiązywanie problemów.
Zaliczenie fakultetu odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionej aktywności studenta na
zajęciach podczas wykonywania poszczególnych zadań oraz umiejętności prowadzenia rzeczowej,
opartej na argumentach dyskusji. Uzyskują je spełniający to kryterium i uczęszczający na niemal
wszystkie zajęcia. Dopuszczalna jest jedynie jedna nieobecność. Pozostali studenci otrzymają
zaliczenie po wykazaniu się wiedzą na podstawie pisemnej pracy zaliczeniowej.
1. Wrzeciono U., Zaprutko L., Chemia związków naturalnych. Zagadnienia wybrane.
Wydawnictwa Uczelniane AM, Poznań 2001.
2. Kołodziejczyk A., Naturalne związki organiczne. Wydawnictwo naukowe PWN,
Warszawa 2003.
1. Konopski L., Koberda M., Feromony człowieka. Środki komunikacji chemicznej między
ludźmi. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Student zna budowę i właściwości wybranych klas związków B.W21
naturalnych.
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P_W02
P_U01
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Rozumie znaczenie osiągnięć badań nad związkami naturalnymi
w rozwoju nauki o leku.
Potrafi podać przykłady syntezy, biosyntezy, syntezy totalnej oraz
przekształceń chemicznych związków naturalnych.
Potrafi dyskutować z zachowaniem postawionych na początku
reguł.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.W21, B.W22
B.U10
B.K2

15 x 1h
3x 1h

15h
3h

8 x 1h
2 x 1h

8h
2h
28h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

18h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

23h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

164

Formujące
Repetytoria cząstkowe.
Dyskusja podczas zajęć.
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć.
Dyskusja podczas zajęć.
9 XI 2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Ustna odpowiedź na zadane pytanie.
Ustna odpowiedź na zadane pytanie.
Sprawdzian pisemny.
Dyskusja podczas rozwiązywania problemów.
dr Krystyna Majewska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

FARMACJA
Technika mikrofalowa w
naukach farmaceutycznych
Katedra i Zakład Chemii
Organicznej
fakultatywny

semestr
VI

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_81
1
ECTS
modułu
dr Anna Pawełczyk
Osoba odpowiedzialna
apaw@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
61/8546672
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
6
9
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Znajomość preparatyki związków organicznych oraz metod ich analizy
Zdobycie podstawowej wiedzy na temat promieniowania mikrofalowego oraz efektów jakie
wywołuje. Poznanie możliwości wykorzystania mikrofal w obszarze farmaceutycznym oraz
wkazanie korzyści wynikających z zastosowania technik mikrofalowych.
Ćwiczenia
W części ćwiczeniowej studenci zapoznają się z technikami mikrofalowymi stosowanymi w
farmacji, tj. wspomagana mikrofalowo synteza organiczna, wyjałwianie i suszenie próbek,
ekstrakcja. Przedstawione zostaną metody przygotowania próbek poddawanych działaniu
promieniowania mikrofalowego, sposoby prowadzenia proekologicznych procesów bez
rozpuszczalnika oraz możliwości wykorzystania stałego podłoża. Studenci nabędą umiejętność
obsługi urządzeń mikrofalowych.
Seminaria
W części seminaryjnej studenci zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi natury
promieniowania mikrofalowego oraz mechanizmów jego oddziaływania z materią, a także jego
wpływu na fizyko-chemiczne właściwości substancji chemicznych. Przedyskutowane zostaną
techniki mikrofalowe proponowane do zastosowań farmaceutycznych.
W celu tematycznego wprowadzenia zajęcia ćwiczeniowe zostaną poprzedzone zajęciami
seminaryjnymi. Seminaria realizowane będą w oparciu o prezentacje multimedialne w połączeniu
z aktywną dyskusją, prezentacją aparatury i wyposażenia. Ćwiczenia praktyczne realizowane będą
w formie zajęć laboratoryjnych.
Zaliczenie odbywa się na podstawie ciągłej oceny aktywności studenta na zajęciach, umiejętności
dyskutowania oraz rozwiązywania postawionych problemów.
Studenci uzyskują zaliczenie na podstawie uzyskanych ocen cząstkowych oraz końcowego testu
jednokrotnego wyboru.
1. C.O. Kappe, A. Standler, Microwaves in Organic and Medicinal Chemistry, Wiley-Vch,
Weinheim, 2005.
2. M.J. Sawicka, J.A. Soroka, K.B. Soroka, M. Gąsiorowska, Mikrofale w syntezie organicznej,
Wiadomości Chemiczne 2007, 61, 11-12.
1. M. Larhed, K. Olofsson, Microwave Methods in Organic Synthesis, Springer 2006.

Efekty kształcenia
student zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące
promieniowania mikrofalowego;
student
rozumie
mechanizm
wpływu
promieniowania
mikrofalowego na procesy fizyko-chemiczne w zastosowaniach
farmaceutycznych;

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
B.W2
B.W6, B.W13, B.W16,
B.W17, B.W19, B.W22,
C.W9, C.W10
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P_U01

P_U02
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

student potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę teoretyczną
dotyczącą
zastosowania
promieniowania
mikrofalowego
w syntezie organicznej oraz potrafi wykazać korzyści
z zastosowania technik mikrofalowych, potrafi przygotowywać
próbki do zastosowań mikrofalowych;
student potrafi w bezpieczny sposób korzystać z urządzeń
mikrofalowych oraz opracować uzyskane wyniki;
student potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać
wnioski;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.U6, B.U10

B.U16
B.K2, B.K3

6x 1h
9x 1h
2 x 1h

6h
9h
2h

5 x 1h
4 x 1h

5h
4h

Razem

26h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

24h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu
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Formujące
Dyskusja i obserwacja aktywności studenta w trakcie zajęć.
Dyskusja i obserwacja aktywności studenta w trakcie zajęć.
Ocena pracy studenta podczas wykonywania pracy indywidualnej
oraz zdolność do pracy w grupie.
Ocena wykonanych opracowań ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocena wnioskowania oraz umiejętności pracy w zespole.
08.11.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Test jednokrotnego wyboru.

dr Anna Pawełczyk

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

FARMACJA
Wykorzystanie promieniowania
elektromagnetycznego
w analizie związków
organicznych
Katedra i Zakład Chemii
Organicznej
fakultatywny

semestr
IV

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_93

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr
tel. służbowego)
wykłady
Forma zajęć
i liczba godzin

stacjonarne

1

dr hab. Andrzej Gzella,
akgzella@ump.edu.pl,
tel. 61 8546679
ćwiczenia
seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Zakres wiadomości z chemii przewidziany programem szkoły średniej (poziom rozszerzony) oraz
programem studiów w semestrach I – III na kierunku farmacja.
Studenci uczą się korzystania z nowoczesnych metod fizykochemicznych, stosowanych w analizie
związków organicznych. Na zajęciach fakultatywnych zapoznają się głównie od strony praktycznej
z 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
biologicznie.
Seminaria
Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni (IR) w analizie związków organicznych
a) wprowadzenie teoretyczne
b) omówienie charakterystycznych częstości grupowych
c) interpretacja widm absorpcji w podczerwieni
- zakres krótkofalowy
- zakres daktyloskopowy
- zakres długofalowy
d) przykłady widm absorpcji w podczerwieni różnych 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
stałego
a) opis symetrii kryształów
- operacje symetrii w sieci krystalicznej
- symetria kryształu, a symetria rozkładu natężeń refleksów
- wyznaczanie grup przestrzennych dla wybranych kryształów związków organicznych
b) korzystanie z komputerowej bazy danych krystalograficznych (CSD, Cambridge).
c) podstawy teoretyczne odnoszące się do rozwiązywanie problemu fazowego i udokładniania
struktury
e) analiza wyników i sposób ich przedstawiania.
Wprowadzenie teoretyczne do omawianych
metod analitycznych – forma tradycyjna
z wykorzystaniem metody multimedialnej.
Praca samodzielna studenta - wykonanie zadań przewidzianych planem ćwiczeń i sporządzenie
protokołu.
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Kontrola stopnia przygotowania studenta na zajęcia odbywać się będzie podczas rozwiązywania
zagadnień problemowych.
Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
P_W03
P_U01

P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

obecność na wszystkich zajęciach;
uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z trzech sprawdzianów pisemnych (20 min. każdy)
1. sprawdzian z umiejętności interpretacji widm IR,
2. sprawdzian z umiejętności interpretacji widm 1H-NMR i 13C-MNR,
3. sprawdzian z interpretacji parametrów geometrycznych, opisujących cząsteczkę i strukturę
kryształu związku chemicznego
1. P. Luger, Rentgenografia strukturalna monokryształów, tłumaczenie z języka angielskiego
”Modern X-Ray Analysis on Single Crystals”, PWN, Warszawa 1989.
2. J. McMurry, Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
3. U. Wrzeciono, Jakościowa analiza związków organicznych, Wydawnictwo Uczelniane
Akademii Medycznej, Poznań 1992.
1. Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż i M. Surowiec, Krystalografia, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.
2. M. Jaskólski, Krystalografia dla biologów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
3. Z. Kosturkiewicz, Metody krystalografii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000.
4. R. Walczyna, J. Sokołowski, G. Kupryszewski, Analiza związków organicznych, Wydawnictwo
Uczelniane Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001
Efekty kształcenia
Zna techniki wykorzystujące w analizie strukturalnej związków
organicznych promieniowanie elektromagnetyczne o różnej
energii.
Rozumie znaczenie analizy strukturalnej w badaniu związków
o potencjalnej aktywności farmakologicznej.
Zna podstawy teoretyczne trzech omawianych uzupełniających się
technik analitycznych.
Potrafi dokonać interpretacji widm IR, 1H- i 13C-NMR, jak
również
zinterpretować
uzyskane
wyniki
analizy
rentgenograficznej.
Posiada umiejętność formułowania wniosków.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
B.W13

B.W27
B.W2
B.U10, B.U15, B.U16

B.K2

15 x 1h

15 x 0.5h
3 x 2h
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7.5h
6h
28.5h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

15h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

22.5h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące
Sprawdzian pisemny.

Interpretacja widm IR, 1H- i 13C-NMR oraz uzyskanych wyników
analizy rentgenograficznej.
Dyskusja nad zagadnieniami problemowymi.
14.11.2012r.

Program opracował

dr hab. Andrzej Gzella
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu

FARMACJA
Ziołowe przepisy na co dzień
Katedra i Zakład
Farmakognozji
fakultatywny

semestr
III - IV

jednolite studia
Poziom i forma
stacjonarne
magisterskie
studiów
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_102
1
ECTS
modułu
dr Marlena Dudek-Makuch
Osoba odpowiedzialna
dudum@poczta.onet.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
61 8546 708
służbowego)
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
7
8
i liczba godzin

Obszar
kształcenia

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

Warunki
wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu systematyki botanicznej, budowy morfologicznej roślin,
budowy związków chemicznych, procesów biochemicznych.

Cel
kształcenia

Zaznajomienie się z możliwością wykorzystania ziół w życiu codziennym jako naturalnych
środków przyprawowych, kosmetycznych i zapachowych. Poznanie wpływu na zdrowie
i przedstawienie możliwości zastosowania ziół w celach pielęgnacyjnych (skóra, włosy),
jako alternatywnych dla produktów gotowych.
Ćwiczenia
Poznanie receptur na wybrane domowe produkty służące pielęgnacji ciała (skóry, włosów),
a także mające zastosowanie do różnego typu produktów spożywczych w warunkach domowych.

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Seminaria
Poznanie wybranych surowców roślinnych, ich składu chemicznego, działania.
Przedstawienie korzystnego wpływu na profilaktykę zdrowia (poprawa trawienia, przeciwdziałanie
infekcjom, otyłości, działanie stymulujące układ nerwowy, odpornościowy) oraz na smak i zapach
potraw, a także na funkcje i wygląd skóry.
Seminaria 8 h – zachęcanie do dyskusji, rozwijanie kreatywności.
Ćwiczenia 7 h
Przygotowanie ziołowych preparatów pielęgnacyjnych: maseczek, kompresów, toników, olejków
do masażu, mydeł, kostek do kąpieli wraz z podaniem wskazań do stosowania, w zależności od
składu.
Przygotowanie wieloskładnikowych przypraw z ziół wpływających na smak i zapach potraw.
Przygotowanie protokołu z ćwiczeń, udział w dyskusji na temat działania, zastosowania,
przeciwwskazań do stosowania niektórych substancji roślinnych.
Zapoznanie z możliwością stosowania ziół w celach dekoracyjnych.

Forma
i warunki
zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w seminariach i ćwiczeniach, udział w dyskusji oraz
przygotowanie protokołu z ćwiczeń.

Literatura
podstawowa

Matławska I. red. Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. WUAM, Poznań 2008.
Jabłońska-Trupć A., Farbiszewski R. Sensoryka i podstawy perfumerii. Medpharm, Wrocław
2008.
Jędrzejko K., Kowalczyk B., Balcer B. Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna 2006.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
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Lamer-Zarawska E., red. Fitoterapia i leki roślinne. PZWL Warszawa 2007.
Lamer-Zarawska E., Chwała C., Gwardyś A. Rośliny w kosmetyce i kosmetologii
przeciwstarzeniowej. PZWL Warszawa 2012.
Glinka R., Góra J. Związki naturalne w kosmetyce. Warszawa 2000.
Czerpak R., Jabłońska-Trypuć A. Roślinne surowce kosmetyczne. Medpharm 2008.
Czasopisma fachowe: Polish Journal of Cosmetology, Cabines, Postępy Fitoterapii, Panacea

Wiadomości naukowe dostępne w systemie Medline, Pub Med.
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_U01

P_U02
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Efekty kształcenia
Zna wybrane surowce roślinne wykorzystywane w życiu
codziennym w pielęgnacji ciała, w celach przyprawowych, ich
skład chemiczny, wpływ na organizm.
Potrafi wykonać produkty służące do zabiegów pielęgnacyjnych,
wpływające na smak i zapach potraw, przygotowywane na bazie
ziół. Potrafi wykorzystać surowce roślinne do celów
dekoracyjnych.
Potrafi wskazać przeciwwskazania w stosowaniu wybranych
substancji roślinnych.
Posiada świadomość konieczności stałego dokształcania się.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu

C.W36
C.W37
C.U36

C.U38
B.K1

7 x1 h
8 x 1h
2x 1h

7h
8h
2h

1x5h
1x4h

5h
4h

Łączny nakład pracy studenta

26h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

24h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
P_U01
P_U02
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.
Udział w dyskusjach, ocena umiejętnego
wykorzystania surowców roślinnych.
Zaliczenie na podstawie wykonanych ćwiczeń,
prawidłowo sporządzonego protokołu oraz
obecności na zajęciach.
19 listopada 2012r.

Program opracowały

Dr Ewa Witkowska-Banaszczak
Dr Marlena Dudek-Makuch
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III rok
Przedmioty obowiązkowe

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03

FARMACJA
Biochemia
Katedra Biochemii
Farmaceutycznej

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_5
6
ECTS
modułu
prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

baerw@ump.edu.pl
61-8546621

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
V
60
30
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji
Znajomość podstaw chemii nieorganicznej i organicznej w tym metod analitycznych oraz
termodynamiki.
Poznanie struktury i funkcji biomolekuł, reakcji chemicznych zachodzących w zdrowym
organizmie, a także w wybranych stanach patologicznych oraz ekspresji i transmisji informacji
genetycznej.
Ćwiczenia
Preparatyka biomolekuł: białka, polisacharydy, kwasy nukleinowe; ocena ich właściwości –
charakterystyczne reakcje i analiza ilościowa.
Enzymologia: charakterystyka enzymów- ocena ich działania-optymalne parametry; kinetyka
reakcji enzymatycznej-wyznaczanie stałej Michaelisa-Menten; ocena mechanizmów inhibicji
enzymów- wyznaczanie stałych inhibicji; wykorzystanie enzymów w diagnostyce.
Ocena skutków działania reaktywnych form tlenu.
Analiza biochemicznych parametrów krwi i moczu.
Seminaria
Biochemiczne podłoże wybranych chorób cywilizacyjnych: cukrzyca i zespoły metaboliczne,
nowotwory.
Metabolizm ksenobiotyków.
Budowa i biochemiczne podstawy działania hormonów.
Pokazy multimedialne i prezentacje.
Prezentacje przygotowywane przez studentów.
Ćwiczenia laboratoryjne.
1. Przygotowanie prezentacji oraz zaliczenie sprawdzianów (opisowych) z zakresu
seminariów.
2. Sprawdziany wstępne do każdego ćwiczenia oraz zaliczenie części praktycznej na
podstawie protokołu.
3. Egzamin końcowy – pisemny opisowy.
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.: Biochemia PWN.
3. Bańkowski E.: Biochemia Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Elsevier Urban
&Partner.
Wybrane materiały źródłowe.
obowiązkowy

Efekty kształcenia
zna molekularne aspekty transdukcji sygnałów;
zna układy enzymatyczne metabolizujące ksenobiotyki;
zna molekularne aspekty cyklu komórkowego oraz śmierci

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W11
A.W8
A.W15
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P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

komórki (apoptoza, nekroza, autofagia);
zna podstawowe zaburzenia przemiany materii oraz funkcji
adaptacyjnych i regulacyjnych;
stosuje wiedzę biochemiczną do analizy i oceny procesów
fizjologicznych i patologicznych;
wykrywa i oznacza białka, kwasy nukleinowe, węglowodany,
lipidy i produkty ich przemian w materiale biologicznym;
wykonuje badania kinetyki reakcji enzymatycznych;
ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń
wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *

A.W8
A.U8
A.U9
A.U10
A.K2

15 x 4h
15 x 2h

60h
30h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami

15x 1h

15h

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15x 1h
30x1h
15 x 1h
1 x 15h

15h
30h
15h
15h
180h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

105h

4

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

135h

5

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
Data
opracowania
programu
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Formujące

Podsumowujące

Sprawdzian z teoretycznego przygotowania do zajęć, ocena
opracowania tematu na podstawie przygotowanej i przedstawionej
prezentacji multimedialnej, obserwacja pracy studenta

Sprawdzian opisowy

Sprawdzian z teoretycznego przygotowania do zajęć, obserwacja
pracy studenta, ocena zdolności do samodzielnej pracy

Pisemny egzamin końcowy

Obserwacja pracy studenta.
9.11.2012r.

Program opracowała

prof. dr hab. Wanda BaerDubowska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03

FARMACJA
Biologia molekularna
Katedra Biochemii
Farmaceutycznej

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
MK_7

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Punkty
ECTS

stacjonarne
2

prof. dr hab. Wanda BaerDubowska
baerw@ump.edu.pl
61-8546621

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
VI
10
20
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji
Znajomość biochemii w szczególności struktury i funkcji kwasów nukleinowych i białek.
obowiązkowy

Poznanie podstawowych technik biologii molekularnej oraz możliwości ich zastosowania w
poszukiwaniu nowych leków i terapii.
Ćwiczenia
Analiza kwasów nukleinowych metodą PCR .
Ocena ekspresji genów metodą PCR w czasie rzeczywistym.
Zastosowanie technik biologii molekularnej do analizy białek.
Seminaria
Od biochemii do biologii molekularnej –organizacja genomu człowieka, poznawanie genów
i technologia rekombinacji DNA; epigenetyczne mechanizmy regulacji ekspresji genów;
niekodujące RNA i terapeutyczne kwasy nukleinowe; komórki macierzyste; terapia genowa, leki
biotechnologiczne; retrowirusy-podstawy molekularne terapii AIDS; komórki macierzyste;
organizmy modyfikowane genetycznie w medycynie i farmacji; molekularne mechanizmy
onkogenezy; uszkodzenia DNA i mechanizmy ich naprawy; biologia molekularna w diagnostyce;
Biologia molekularna w terapii chorób nowotworowych: polimofizmy genetyczne a podatność na
chorobę i skuteczność terapii.
Pokazy multimedialne i prezentacje Power Point.
Prezentacje przygotowywane przez studentów.
Ćwiczenia laboratoryjne.
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zdanie sprawdzianu testowego w terminie wyznaczonym
harmonogramem zajęć.
W trakcie seminariów studenci są zobowiązani do przygotowania prezentacji oraz dyskusji
omawianych zagadnień. Ich aktywny udział podlega ocenie i może być podstawą do zwolnienia
z testu końcowego.
1. Licznerska b., Ignatowicz E., Baer-Dubowska W. (Red) Biologia molekularna dla
farmaceutów. WN UMP 2012.
2. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L.: Biochemia PWN ostatnie wydanie.
3. Słomski R.(Red):Analiza DNA, teoria i praktyka WN UP 2008.
Wybrane materiały źródłowe.

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

zna molekularne aspekty transformacji nowotworowej;
A.W15
zna problematykę rekombinacji i klonowania DNA;
A.W16
zna metody badania genomu oraz zasady hybrydyzacji i reakcji A.W17
łańcuchowej polimerazy (PCR) oraz PCR w czasie rzeczywistym;
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P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

zna metody analizy białek (Western blot);
analizuje podłoże molekularne procesów patologicznych
izoluje, oznacza i amplifikuje kwasy nukleinowe oraz posługuje;
się współczesnymi technikami badania genomu;
stosuje techniki biologii molekularnej
w biotechnologii
farmaceutycznej;
ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń
wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A.W9
A.U12
A.U13
A.U14
A.K2

3 x 3.33h
10 x 2h
4 x 1h

10h
20h
4h

10 x 1h
3 x 2h
1 x 10h

10h
6h
10h
60h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

34h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

46h

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
Data
opracowania
programu
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Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena Ocena opracowania tematu na podstawie
zdolności do samodzielnej pracy.
przygotowanej i przedstawionej prezentacji;
sprawdziany
cząstkowe
i
końcowy
sprawdzian testowy.

9.11.2012r.

Program opracowała

prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
Chemia leków
przedmiotu/
MK_23
15
ECTS
modułu
prof. dr hab. Anna Jelińska
Osoba odpowiedzialna
Katedra i Zakład Chemii
ajelinsk@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
Farmaceutycznej
służbowego)
61 854-66-53
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
obowiązkowy
V - VI
60
135
60
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: C. Analiza, synteza i technologia leków
Student zna przemiany biochemiczne zachodzące w żywych organizmach w warunkach
fizjologicznych oraz patomechanizm zaburzeń funkcji organizmu. Z zakresu analizy posiada
wiedzę o strukturze i właściwościach związków organicznych, ich nazewnictwie, zna klasyczne
i instrumentalne metody analizy oraz metody badania struktury związków organicznych.
Zapoznanie studentów z lekami stosowanymi w terapii określonych schorzeń u ludzi i zwierząt
wraz z uzasadnieniem celowości ich stosowania na podstawie patomechanizmu schorzenia
i mechanizmu działania leku. Zapoznanie studentów z zależnością pomiędzy budową chemiczną
leku, jego właściwościami chemicznymi i działaniem farmakologicznym. Wykształcenie
umiejętności charakteryzowania podstawowych grup leków w układzie anatomicznoterapeutyczno-chemicznym oraz analizy jakościowej i ilościowej metodami farmakopealnymi
i niefarmakopealnymi.
Wykłady
Omawianie środków leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt według klasyfikacji
anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC). Przy omawianiu poszczególnych grup leków
uwzględnia się:
- budowę chemiczną i nazewnictwo (wzory, nazwy chemiczne, międzynarodowe i niektóre
synonimy);
- mechanizm działania;
- biosyntezę związków endogennych, mających istotne znaczenie w mechanizmie działania
leków;
- właściwości fizyko-chemiczne i farmakologiczne środków leczniczych istotne dla terapii;
- zależność między budową chemiczną a działaniem farmakologicznym;
- metabolizm niektórych środków leczniczych;
- zastosowanie terapeutyczne.

FARMACJA

Grupy leków:
Leki działające na układ nerwowy: neuroleptyki, przeciwdepresyjne, anksjolityczne, nasenne
i uspokajające, przeciwbólowe, znieczulające, przeciwpadaczkowe, pobudzające ośrodkowy układ
nerwowy, stosowane w chorobie Parkinsona, stosowane w chorobie Alzheimera, stosowane
w chorobie Huntingtona oraz w stwardnieniu rozsianym i stwardnieniu bocznym zanikowym.
Leki stosowane w chorobach układu
przeciwastmatyczne i stosowane w POChP.

oddechowego:

stosowane

w

przeziębieniu,

Leki działające na układ mięśniowo-szkieletowy: przeciwreumatyczne, stosowane w leczeniu
dny, stosowane w leczeniu osteoporozy, blokujące przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe.
Leki stosowane w schorzeniach przewodu pokarmowego: w nadkwaśności i chorobie wrzodowej,
w chorobach wątroby i dróg żółciowych, w otyłości, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe
i przeczyszczające, przeciwzapalne przewodu pokarmowego, o działaniu spazmolitycznym.
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Witaminy i substancje witaminopodobne.
Leki przeciwnowotworowe: alkilujące, antymetabolity, inhibitory topoizomerazy, antybiotyki
cytostatyczne, alkaloidy, taksoidy i lignany o działaniu antymitotycznym, leki
przeciwnowotworowe o innej budowie i działaniu, hormonoterapia, immunoterapia, terapia
fotodynamiczna i genowa nowotworów.
Ćwiczenia
Ćwiczenia obejmują zagadnienia analityczne związane z oceną jakości substancji i produktów
leczniczych, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących norm farmakopealnych
i pozafarmakopealnych oraz wytycznych ICH dotyczących jakości leków. Analiza jakościowa
i ilościowa obejmuje następujące grupy leków: fenole, alkohole, kwasy karboksylowe i ich
pochodne, enole, imidy i sulfonamidy oraz zasady organiczne (pochodne ksantyny, pirazolonu,
dihydropirydyny, benzodiazepiny, diazolu i triazolu) i ich sole. Do potwierdzenia tożsamości
wykorzystuje się metody spektroskopowe, takie jak absorpcyjna spektrofotometria w zakresie
nadfioletu i w zakresie widzialnym, absorpcyjna spektrofotometria w podczerwieni, spektrometria
1H i 13C-NMR, spektrometria mas oraz metody chromatograficzne. Ponadto wykorzystuje się
właściwości fizykochemiczne substancji czynnej. Do oceny czystości wykorzystuje się metody
spektroskopowe, natomiast w analizie ilościowej stosowane są metody miareczkowe,
spektrofotometryczne i chromatograficzne. Ćwiczenia kończą się egzaminem praktycznym.
Seminaria
Omawianie środków leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt według klasyfikacji
anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC). Przy omawianiu poszczególnych grup leków
uwzględnia się:
- budowę chemiczną i nazewnictwo (wzory, nazwy chemiczne, międzynarodowe i niektóre
synonimy);
- mechanizm działania;
- biosyntezę związków endogennych, mających istotne znaczenie w mechanizmie działania
leków;
- właściwości fizyko-chemiczne i farmakologiczne środków leczniczych istotne dla terapii;
- zależność między budową chemiczną a działaniem farmakologicznym;
- metabolizm niektórych środków leczniczych;
- zastosowanie terapeutyczne.
Grupy leków:
Leki działające na układ sercowo-naczyniowy: stosowane w niewydolności krążenia pochodzenia
sercowego, inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, antagoniści receptorów
angiotensynowych,
leki
β-adrenolityczne,
antagoniści
kanału
wapniowego,
leki
przeciwarytmiczne, leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca, leki stosowane w
nadciśnieniu, leki stosowane w chorobach obwodowych naczyń krwionośnych, leki
przeciwzakrzepowe, fibrynolityczne i hamujące czynność płytek, leki obniżające poziom lipidów.
Leki działające na układ moczowo-płciowy: hormony płciowe, leki stosowane w przeroście
gruczołu krokowego, leki stosowane w zaburzeniach erekcji, leki wpływające na czynność
skurczową macicy, leki stosowane w nietrzymaniu moczu, diuretyki.
Hormony: hormony podwzgórza i przysadki mózgowej, hormony tarczycy i tyreostatyki,
hormony trzustki i leki przeciwcukrzycowe, prostanoidy i leukotrieny, erytropoetyna.
Histamina i leki przeciwhistaminowe.
Leki stosowane w zakażeniach i chorobach inwazyjnych: mechanizmy działania
chemioterapeutyków, środki dezynfekujące i antyseptyczne, nitrofurany, sulfonamidy o działaniu
bakteriostatycznym, chinolony, antybiotyki β-laktamowe, antybiotyki hamujące biosyntezę
białka, antybiotyki peptydowe, leki przeciwgruźlicze i przeciwtrądowe, leki przeciwwirusowe,
leki przeciwgrzybicze, leki przeciwpierwotniakowe, leki przeciwrobacze.
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Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

P_W03

P_W04

P_W05

P_U01

P_U02
P_U03

P_U04

P_K01
P_K02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wykłady z prezentacją multimedialną, seminaria z prezentacją multimedialną i dyskusją,
ćwiczenia laboratoryjne.
Forma zaliczenia: egzamin testowy.
Warunki zaliczenia: wykonanie 16 analiz praktycznych, zaliczenie 3 kolokwiów z zakresu analizy
leków i egzaminu praktycznego oraz 3 kolokwiów z zakresu materiału obejmującego seminaria.
1. Zając M, Pawełczyk E, Jelińska A. Chemia Leków. Wydawnictwo Naukowe Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznanie, 2006.
2. Farmakopea Polska IX, 2011.
3. Ocena jakości substancji i produktów leczniczych – podręcznik dla studentów farmacji pod
red. M. Zając i A. Jelińskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010.
1. Steinhilber D., Schubert-Zsilavecz M., Roth H.J. Chemia medyczna, redakcja wydania polskiego
Jelińska A., Pałka J. Zając M., MedPharm Polska, Wrocław, 2012.
2. Lemke T.L., Williams D.A. Medicinal Chemistry, Lippincott Williams&Wilkins, 2008.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna chemiczne i biochemiczne mechanizmy działania leków.

C.W1, C.W9, D.W1, D.W2,
D.W12, D.W13, D.W16
Zna właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych C.W2, C.W11, C.W12
wpływających na aktywność biologiczną leków oraz wpływ
izomerii na aktywność farmakologiczną i skuteczność terapii.
Zna
substancje
lecznicze
w
układzie
ATC
i/lub C.W3, C.W7, C.W8
farmakologicznym,
z
uwzględnieniem
nomenklatury
międzynarodowej oraz nazw synonimowych.
Zna metody klasyczne i instrumentalne stosowane w ocenie C.W6, C.W22, C.W23
jakości substancji do celów farmaceutycznych oraz w analizie
ilościowej w produktach leczniczych.
Zna i rozumie czynniki wpływające na trwałość substancji C.W29, C.W30, C.W32,
leczniczej i postaci leku, procesy jakim mogą podlegać podczas E.U3
przechowywania oraz metody badania trwałości substancji
i produktów leczniczych.
Umie wyjaśnić zależność między budową chemiczną a działaniem C.U1
leków oraz znaczenie postaci leku i składu produktu leczniczego
dla jego działania.
Umie wyjaśnić wpływ właściwości fizykochemicznych substancji C.U1, C.U10
leczniczych na ich aktywność biologiczną.
Potrafi przeprowadzić analizę substancji leczniczej metodami C.U2, C.U6, C.U17
farmakopealnymi oraz dokonać jej izolacji z produktu
leczniczego.
Potrafi interpretować wyniki uzyskane w zakresie oceny jakości C.U4, C.U12, C.U13, C.U18,
substancji do celów farmaceutycznych oraz potwierdzić zgodność C.U19,
C.U21,
C.U24,
uzyskanych wyników.
C.U33, C.U34, C.U38
Jest zdolny do wyciągania i formułowania wniosków z własnych B.K2
pomiarów i obserwacji.
Potrafi korzystać z fachowej literatury i zbierać dane oraz B.K1, B.K3
porównać je z wynikami własnymi.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
30 x 2h
60h
udział w ćwiczeniach *
27 x 5h
135h
udział w seminariach *
30 x 2h
60h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
5 x 2h
10h
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Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Wskaźniki
ilościowe

25 x 2h
30 x 1h
6 x 5h
1 x 50h

50h
30h
30h
50h
425h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

265

10

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

275

10

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

P_K01
P_K02
Data
opracowania
programu
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Formujące
Prezentacja multimedialna, dyskusja
Prezentacja multimedialna, dyskusja
Prezentacja multimedialna, dyskusja
Prezentacja multimedialna, dyskusja
Prezentacja multimedialna, dyskusja
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, dyskusja,
ocena zdolności do samodzielnego wyciągania
wniosków
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, dyskusja,
ocena zdolności do samodzielnej pracy oraz pracy w
zespole
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, dyskusja,
ocena zdolności do samodzielnej pracy oraz pracy w
zespole
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, dyskusja,
ocena zdolności do samodzielnej pracy oraz pracy w
zespole
Bezpośrednia obserwacja pracy studenta
Bezpośrednia obserwacja pracy studenta oraz analiza
przygotowanych raportów
2012.11.08

Program opracowała

Podsumowujące
Kolokwia, egzamin końcowy testowy
Kolokwia, egzamin końcowy testowy
Kolokwia, egzamin końcowy testowy
Kolokwia, egzamin końcowy testowy
Kolokwia, egzamin końcowy testowy
Kolokwia, egzamin końcowy testowy

Kolokwia, egzamin praktyczny

Kolokwia, egzamin praktyczny

Kolokwia, egzamin praktyczny
Zaliczenie zajęć
Zaliczenie zajęć
prof. dr hab. Anna Jelińska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Chemia
Punkty
przedmiotu/
MK_22
1
radiofarmaceutyczna
ECTS
modułu
prof. dr hab. Anna Jelińska
Osoba odpowiedzialna
Katedra i Zakład Chemii
ajelinsk@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
Farmaceutycznej
służbowego)
61 854-66-53
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
obowiązkowy
V
15
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: C. Analiza, synteza i technologia leków
Podstawowe wiadomości z zakresu chemii nieorganicznej (pierwiastki promieniotwórcze).

FARMACJA

Zapoznanie studentów z radiofarmaceutykami stosowanymi w lecznictwie i diagnostyce oraz
z metodami ich analizy (metody otrzymywania, właściwości, kontrola jakości, oznaczanie
czystości radionuklidowej i radiochemicznej, badania tożsamości i aktywności, dawkowanie).
Wykłady
1. Izotopy promieniotwórcze – zagrożenie czy nadzieja. Niektóre problemy radioekologii
i medycyny nuklearnej – zjawisko dormezy.
2. Radiofarmacja jako gałąź medycyny nuklearnej – cele i zadania.
3. Radioizotopy stosowane w terapii i diagnostyce. Metody otrzymywania, właściwości,
kryteria podziału. Metody radioimmunologiczne.
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.
 Wykłady z prezentacją multimedialną
 Konsultacje
Kolokwium pisemne (pytania otwarte)

1. Toth Z.(red) Radioterapia i diagnostyka radioizotopowa, PZWL, W-wa, 1980.
2. Nowak S., Rudzik K., Piętka E., Czech E.: Zarys medycyny nuklearnej, PZWL, W-wa 1998.
3. Farmakopea Polska VII, PTFarm, Warszawa, 2006.
1. Czerwiński A.A.: Energia jądrowa i promieniotwórczość, Oficyna Edukacyjna , Krzysztof
Pazdro, W-wa 1998.
2. Rhodes B.A., Croft B.Y.: Basics of Radiopharmacy, The C.V. Mosby Company, Saint
Louis 1978.
3. Elvidge J.A., Jones J.R.: Isotopes: Essential Chemistry&Applications, The Chemical
Society, Burlington House, London W1 V OBN, 1980.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

zna leki znakowane izotopami i związki znakowane izotopami C.W4
stosowane w diagnostyce i terapii chorób, metody ich
otrzymywania i właściwości;
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P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

zna wymagania stawiane różnym postaciom produktów
leczniczych, w szczególności wymagania farmakopealne;
zna i rozumie metody badań oceny jakości postaci leku
(radioleków);
zna metody sporządzania radiofarmaceutyków;
wyjaśnia zastosowanie radiofarmaceutyków w lecznictwie;
proponuje metody kontroli jakości leków
znakowanych izotopami;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

C.W23
C.W29
C.W35
C.U3
C.U20

6 x 2h + 1 x 3h

15h

3 x 1h

3h

1 x 8h

8h

Liczba godzin
Wskaźniki
ilościowe

26h
Liczba
ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

18h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

0

0

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01

Formujące
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć

Podsumowujące
kolokwium pisemne

P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
Data
opracowania
programu
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07.11.2012r.

Program opracowała

dr Magdalena Ogrodowczyk

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

FARMACJA
Farmakognozja
Katedra i Zakład
Farmakognozji

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_27
9
ECTS
modułu
prof. dr hab. Irena Matławska
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

irenamatlawska@poczta.onet.pl
61 8546 701

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
V - VI
30
120
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: C. Analiza, synteza i technologia leków
Wiadomości na temat: systematyki botanicznej, budowy morfologicznej i anatomicznej roślin,
budowy związków chemicznych, procesów biochemicznych, podstaw analizy chromatograficznej.
Zapoznanie z budową chemiczną, właściwościami fizykochemicznymi,
biologicznymi
i farmakologicznymi grup związków obecnych w surowcach roślinnych oraz związków
izolowanych z roślin. Poznanie leczniczych surowców roślinnych farmakopealnych
i niefarmakopealnych, ich pozyskiwania, działania i zastosowania, uwarunkowanego obecnością
związków czynnych.
Zapoznanie z potencjalnymi działaniami ubocznymi, niepożądanymi,
reakcjami alergicznymi,
interakcjami, w tym z lekami syntetycznymi. Poznanie metod
stosowanych w analityce surowców roślinnych.
Wykłady
Wiadomości ogólne, podstawowe definicje (surowiec/substancja roślinna, związki czynne)
synergizm, antagonizm, zmienność związków czynnych, zasady zbioru surowców roślinnych,
metody badania tożsamości, standaryzacji, rodzaje leków roślinnych, sposoby ich przygotowania,
grupy związków należących do metabolitów pierwotnych (węglowodany, tłuszcze: oleje, białka:
enzymy) i wtórnych (związki fenolowe, fenylopropanoidy, kumaryny, garbniki, flawonoidy,
antocyjany, chinony, terpeny, alkaloidy, olejki eteryczne), decydujących o aktywności biologicznej
i farmakologicznej surowców roślinnych, też na poziomie molekularnym, działanie oraz
stosowanie leczniczych surowców farmakopealnych i niefarmakopealnych. Wiedza o działaniach
niepożądanych, toksyczności, możliwych działanich ubocznych, czy interakcjach surowców
roślinnych z lekami roślinnymi i syntetycznymi, możliwości uzależnień, w przypadku stosowania
jako używki. Wykorzystywanie surowców roślinnych w celach użytkowych w różnych gałęziach
przemysłu.
Ćwiczenia
Badania tożsamości wybranych surowców roślinnych na podstawie cech morfologicznoanatomicznych, wyników analizy chromatograficznej oraz rezultatów innych wymaganych badań,
głównie w oparciu o metody z monografii farmakopealnych. Surowce zawierające metabolity
pierwotne (węglowodany, tłuszcze: oleje, białka: enzymy) i wtórne (związki fenolowe,
fenylopropanoidy, kumaryny, garbniki, flawonoidy, antocyjany, chinony, terpeny, alkaloidy, olejki
eteryczne), ich aktywność biologiczna i farmakologiczna oraz zastosowanie lecznicze.
Przygotowanie wyciągów wodnych w warunkach domowych z ziół pojedynczych i mieszanek
ziołowych. Umiejętność zalecania i udzielania informacji o stosowaniu surowców roślinnych
w profilaktyce i leczeniu określonych chorób.
Wykłady 30 godz, prezentacje multimedialne.
Ćwiczenia 120 godz. Przedstawienie przez asystentów roślin produkujących i cech budowy
anatomicznej w prezentacjach wprowadzających do zajęć. Obserwacje cech morfologicznych oraz
cech anatomicznych w samodzielnie przygotowanych preparatach mikroskopowych pozwalających
na określenie tożsamości ( identyfikację) surowców. Analiza fitochemiczna wybranych surowców
celem określenia obecności związków/grup związków, zanieczyszczeń, straty masy po suszeniu.
Dyskusje na temat działania i zalecania oraz udzielania informacji o stosowaniu surowców
roślinnych w profilaktyce i leczeniu określonych chorób. Prezentacje studentów na temat
obowiązkowy
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Forma
i warunki
zaliczenia
1.
Literatura 2.
podstawowa 3.
(nie więcej niż 34.
pozycje)
5.
Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03
P_W04
P_W05

P_W06

P_U01
P_U02
P_U03

P_U04

P_U05
P_K01
P_K02
P_K03
Bilans
nakładu
pracy
studenta
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dostępnych na rynku farmaceutycznym, a mało znanych roślin leczniczych.
Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć. Sprawdziany teoretyczne i praktyczne. Uzyskanie
pozytywnej oceny z ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin w formie
pisemnej. Ocena z farmakognozji jest średnią ocen z ćwiczeń i egzaminu.
1. Matławska I. (red) Farmakognozja. UM Poznań 2005, 2006, 2008.
2. Kohlmünzer St. Farmakognozja. PZWL, Warszawa 2007.
3. Dering J. Atlas sproszkowanych surowców leczniczych. WL PZWL, Warszawa 1961.
4. Wichtl M. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. Medpharm 2004.
5. Farmakopea Polska VI-IX
6. Lamer-Zarawska E. red. Fitoterapia i leki roślinne. PZWL Warszawa 2007.
1. Czasopisma naukowe: Postępy Fitoterapii, Panacea, Herba Polonica i inne.
2. Wiadomości naukowe dostępne w systemie Medline i PubMed.
Efekty kształcenia
Zna surowce pochodzenia naturalnego stosowane w lecznictwie
oraz wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym,
kosmetycznym i spożywczym.
Zna grupy związków chemicznych – metabolitów pierwotnych
i wtórnych, decydujących o aktywności biologicznej
i farmakologicznej surowców roślinnych.
Zna struktury chemiczne związków występujących w roślinach
leczniczych, ich działanie i zastosowanie.
Zna lecznicze surowce roślinne farmakopealne i niefarmakopealne
oraz metody oceny ich jakości i wartości leczniczej.
Zna surowce roślinne silnie działające, skład chemiczny,
właściwości lecznicze i toksyczność niektórych roślin
narkotycznych.
Zna zasady stosowania i dawkowania leczniczych surowców
roślinnych, ich toksyczność, skutki działań niepożądanych oraz
interakcje z lekami syntetycznymi, innymi surowcami
i substancjami pochodzenia roślinnego.
Określa tożsamość leczniczego surowca roślinnego na podstawie
jego cech morfologicznych, anatomicznych, chromatograficznych.
Potrafi zalecić i udzielić informacji o stosowaniu surowców
roślinnych w profilaktyce i leczeniu określonych chorób.
Ocenia jakość surowca roślinnego i jego wartość leczniczą
w oparciu o metody zawarte w monografiach farmakopealnych
oraz z użyciem innych metod analitycznych i biologicznych.
Przeprowadza analizę fitochemiczną surowca roślinnego i określa
związek chemiczny lub grupę związków chemicznych,
występujących w tym surowcu.
Wyszukuje w piśmiennictwie informacje naukowe, dokonuje ich
wyboru i oceny oraz wykorzystuje je w celach praktycznych.
Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do
wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji.
Posiada umiejętność pracy w zespole.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W36

C.W37

C.W38
C.W39
C.W40

C.W41

C.U35
C.U35
C.U36
C.U36; C.U14; D.U34

C.U37; C.U16

C.U38
B.K1
B.K2
B.K3
30 x 1h
30 x 4h

30h
120h

5x 1h

5h

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Wskaźniki
ilościowe

30 x 2h

60h

3 x 10h
1 x 25h

30h
25h
270h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

155h

5

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

180h

6

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W06
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04

Formujące

Podsumowujące

Wejściówki sprawdzające przygotowanie do ćwiczeń.

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

P_U05
P_K01

Zachęcanie do analizowania wiedzy uzyskanej w trakcie zajęć i
wyciągania wniosków odnośnie działania i zastosowania
leczniczego surowców.

P_U05
P_K01
P_K02
P_K03
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W06
P_U02
P_U01
P_U03
P_K01
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U02
P_U05
P_K01
Data
opracowania
programu

Udział czynny w dyskusjach.

Sprawdziany cząstkowe.

Zaliczenie praktyczne.

Egzamin
z
przedmiotu
w formie pisemnej.

7 listopada 2012r.

Program opracowała

prof. dr hab. Irena Matławska

187

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

FARMACJA
Farmakologia z
farmakodynamiką
Katedra i Zakład
Farmakologii

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
MK_30

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Punkty
ECTS

3

prof. dr hab. Teresa BobkiewiczKozłowska
tbobkiew@ump.edu.pl
61 8547251

semestr
wykłady
ćwiczenia
Forma zajęć
VI
30
15
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: D. Biofarmacja i skutki działania leków
Podstawowe wiadomości z dziedziny fizjologii i patofizjologii.
obowiązkowy

stacjonarne

seminaria
-

Wykłady
Zapoznanie studentów z farmakologią ogólną obejmującą losy leków w ustroju i ich wzajemny
wpływ.
Ćwiczenia
Zapoznanie się z ogólnymi zasadami stosowania chemioterapeutyków. Poznanie grup
chemioterapeutyków, ich mechanizmów oraz zakresu działania. Zdobycie umiejętności dobrania
odpowiedniego leku biorąc pod uwagę jego podstawowe wskazania a także działania niepożądane
i możliwe interakcje. Po zakończeniu kursu student powinien posiadać podstawowy zakres wiedzy
na temat chemioterapeutyków i umiejętność wyboru właściwego leczenia.
Wykłady - Tematyka
Wiadomości ogólne o środkach leczniczych i lekach. Etapy losów leków w ustroju i czynniki na
nie wpływające. Dostępność biologiczna leku. Metabolizm i wydalanie leków oraz czynniki
modyfikujące. Farmakokinetyka leków obejmująca podstawowe pojęcia i stałe farmakokinetyczne.
Punkty uchwytu działania leków określające mechanizm działania leków. Podział i budowa
receptorów oraz sposoby przenoszenia informacji z receptora na system efektorowy. Rodzaje
działania leków. Działania uboczne, niepożądane i toksyczne leków. Podstawowe pojęcia
określające interakcje leków. Dawki, dawkowanie i zależności działania leku od jego dawki.
Ćwiczenia - Tematyka
Podstawowe zasady stosowania chemioterapeutyków. Antybiotyki beta-laktamowe, penicyliny,
cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy, inhibitory beta-laktamaz. Aminoglikozydy,
antybiotyki makrolidowe, linkosamidy, tetracykliny. Antybiotyki polipeptydowe, wankomycyna,
sulfonamidy, chinolony. Antybiotyki o różnych strukturach. Farmakoterapia gruźlicy. Leki
przeciwwirusowe. Leki przeciwgrzybicze. Leki przeciwpierwotniakowe.
Prezentacje multimedialne. Dyskusja i elementy nauczania problemowego na ćwiczeniach.
Kolokwia testowe na ćwiczeniach. Stała weryfikacja i aktualizacja programu dostosowana do
postępu farmakoterapii i wprowadzania nowoczesnych leków.
Wykazanie się wiadomościami na poziomie conajmniej dostatecznym (średnia wszystkich ocen
cząstkowych uzyskanych na ćwiczeniach ≥ 3,0) oraz obecność na ćwiczeniach (szczegóły
w regulaminie).
Zaliczenie testowe z wynikiem co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.
1. Farmakodynamika. Podręcznik dla studentów farmacji. W. Janiec. 2009, PZWL.
2. Kompendium farmakologii. i farmakoterapii. A. Danysz. 2010, Volumed.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
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1. Farmakologia i toksykologia Mutschlera. Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer HK. 2010,

MedPharm.
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

P_W03

P_W04
P.W 05
P_W06
P_W07
P_W08
P_W09
P_W10
P_W11
P_W12
P_W13
P_W14
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
P_K01
P_ K02
P_K03
Bilans
nakładu
pracy
studenta

Efekty kształcenia
rozumie procesy, jakim podlega lek w organizmie, w zależności
od drogi podania;
zna i rozumie kryteria oceny dostępności biologicznej substancji
leczniczej z postaci leku oraz sposoby oceny dostępności
farmaceutycznej;
rozumie znaczenie czynników charakteryzujących substancję
leczniczą i postać leku dla poprawy dostępności biologicznej
substancji leczniczej i modyfikacji czasu jej działania;
zna i rozumie procesy farmakokinetyczne: wchłanianie,
rozmieszczenie, metabolizm, uwalnianie (ADME) decydujące
o zależności dawka – stężenie – czas;
zna parametry farmakokinetyczne opisujące procesy wchłaniania,
dystrybucji i eliminacji leków oraz sposoby ich wyznaczania;
zna drogi podania i dawkowanie leków;
zna punkty uchwytu i mechanizmy działania leków;
rozumie komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków;
zna właściwości farmakologiczne poszczególnych grup leków;
zna wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup
leków;
zna działania niepożądane swoiste dla leku i zależne od dawki;
zna klasyfikację działań niepożądanych;
zna zasady prawidłowego kojarzenia leków;
zna możliwości unikania niekorzystnych interakcji;
wyjaśnia właściwości farmakologiczne leku w oparciu o punkt
uchwytu i mechanizm działania;
przewiduje działania niepożądane, w zależności od dawki i drogi
podania leku;
wymienia wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup
leków;
rozumie mechanizmy działań niepożądanych oraz interakcji
lekowych;
udziela informacji o działaniu leku w sposób zrozumiały dla
pacjenta;
udziela informacji o mechanizmie działania, właściwościach
farmakologicznych i działaniu niepożądanym leków;
przewiduje wystąpienie działania niepożądanego leku;
przekazuje zdobyte wiadomości z zakresu farmakologii w sposób
zrozumiały dla pacjenta;
dąży do ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu farmakologii;
jest przygotowany do pracy zawodowej w zakresie wykorzystania
wiedzy farmakologicznej;
posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do
wyszukiwania informacji o lekach;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
D. W2
D.W3

D. W4

D. W7

D.W8
D.W15
D. W16
D. W17
D. W18
D. W19
D. W20
D. W21
D. W23
D. W24
D. U11
D. U12
D. U13
D. U17
D. U18
D. U47
D.U48
D. U51
B. K1
A. K3
B. K1

10 x 3h
5 x 3h

30h
15h
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udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Wskaźniki
ilościowe

5 x 2h

10h

4 x 5h

20h
75h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

45h

2

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P.W 05
P_W06
P_W07
P_W08
P_W09
P_W10
P_W11
P_W12
P_W13
P_W14
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
P_K01
P_ K02
P_K03
Data
opracowania
programu
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Formujące
Kolokwia cząstkowe.

10.11 2012 r.

Podsumowujące
Kolokwium zaliczeniowe.

Program opracowała

dr farm. Katarzyna
Manikowska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA
Mikrobiologia

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_8
5
ECTS
modułu
dr hab. Marzena Gajęcka, prof. UM
Osoba odpowiedzialna

Katedra i Zakład Genetyki
gamar@man.poznan.pl
i Mikrobiologii
(imię, nazwisko, email, nr tel.
61 854 67 21; 61 854 67 20
służbowego)
Farmaceutycznej
Semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
obowiązkowy
VI
15
75
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji
Podstawowa wiedza z zakresu biologii, anatomii i fizjologii człowieka, immunologii,
epidemiologii, biochemii, chemii.
Nauczanie mikrobiologii ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i umiejętności
praktyczne niezbędne do właściwego wykonywania zadań stawianych farmaceutom w aptekach
ogólnodostępnych i szpitalnych, a także w zakładach przemysłu farmaceutycznego,
kosmetycznego, spożywczego i innych.
Studenci są zapoznawani z wybranymi zagadnieniami z mikrobiologii ogólnej (bakteriologii
ogólnej, elementami wirusologii i mykologii), mikrobiologii farmaceutycznej oraz elementami
mikrobiologii medycznej.
Celem kształcenia w zakresie mikrobiologii jest nabycie umiejętności:
- rozpoznawania i charakteryzowania bakterii, wirusów i grzybów chorobotwórczych dla
człowieka,
- oceny działania czynników o działaniu przeciwdrobnoustrojowym na mikroorganizmy oraz
stosowania metod ograniczania rozwoju drobnoustrojów i ich przenoszenia (antybiotyki,
chemioterapeutyki, sterylizacja, dezynfekcja, antyseptyka, aseptyka),
- oceny jakości mikrobiologicznej produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz procesu ich
wytwarzania,
- przeprowadzania podstawowej diagnostyki mikrobiologicznej.
Wykłady
I. Mikrobiologia ogólna
1.
Morfologia bakterii (kształty bakterii i ich układ przestrzenny; budowa komórki bakteryjnej:
śluzy i otoczki, rzęski, fimbrie, ściana komórkowa, błona cytoplazmatyczna, cytoplazma,
mezosomy, rybosomy, wtręty cytoplazmatyczne, nukleoid, pozachromosomowe czynniki
dziedziczenia; formy bakterii z uszkodzoną ścianą komórkową i bakterie bez ściany
komórkowej).
2.
Fizjologia, metabolizm bakterii (wymagania odżywcze, wzrost bakterii; wpływ warunków
środowiska na rozwój bakterii: fazy gazowej, potencjału oksydoredukcyjnego, temperatury,
wysuszania, ciśnienia osmotycznego, napięcia powierzchniowego, jonów wodorowych,
ultradzwięków, promieniowania; metabolizm bakterii: oddychanie, produkty katabolizmu
i anabolizmu, transport elektronów, ważniejsze szlaki metaboliczne; endotoksyny
i egzotoksyny; działanie, wykrywanie).
3.
Genetyka bakterii (genom bakterii, mutacje; dziedziczenie pozachromosomowe: plazmidy;
mechanizmy transferu informacji genetycznej).
4.
Metody immunologiczne oraz techniki biologii molekularnej w diagnostyce
mikrobiologicznej. Badania mutagennego i karcynogennego działania leków (test Amesa).
5.
Podstawy immunologii, szczepionki, surowice odpornościowe i immunoglobuliny (antygeny
i przeciwciała, mechanizmy obronne przeciwinfekcyjne, kalendarz szczepień).
6.
Podstawy epidemiologii, dochodzenie epidemiologiczne.
7.
Choroba zakaźna, cechy, rejestracja, leczenie.
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II. Mikrobiologia farmaceutyczna
1. Wyjaławianie, dezynfekcja, antyseptyka, aseptyka (wyjaławianie parą wodną pod ciśnieniem,
wyjaławianie suchym gorącym powietrzem, radiosterylizacja, wyjaławianie gazowe, filtracja,
inne metody wyjaławiania, kontrola procesu wyjaławiania; dezynfekcja i antyseptyka: czynniki
determinujące skuteczność działania środków odkażających, główne grupy chemiczne środków
dezynfekcyjnych; antyseptyka skóry rąk, pola operacyjnego, błon śluzowych, ran i innych;
metody oceny aktywności i skuteczności działania preparatów dezynfekcyjnych; aseptyka, filtry
HEPA).
2. Antybiotyki (przegląd grup chemicznych antybiotyków: penicyliny, inhibitory betalaktamaz,
cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy, makrolidy, tetracykliny, aminoglikozydy,
glikopeptydy, linkozamidy, fluorochinolony, sulfonamidy, nitroimidazole, nitrofurany, leki
przeciwprątkowe, antybiotyki przeciwgrzybicze, chemioterapeutyki przeciwwirusowe; sposób,
zakres i mechanizmy działania antybiotyków; oporność drobnoustrojów na antybiotyki
(naturalna i nabyta), mechanizmy bakteryjnej oporności na antybiotyki; kliniczne znaczenie
oporności na antybiotyki; metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki, MIC, MBC;
wykrywanie ważniejszych mechanizmów oporności.
3. Kontrola mikrobiologiczna produktów leczniczych i materiałów medycznych oraz procesu ich
wytwarzania (mikrobiologiczna kontrola produktów leczniczych i materiałów medycznych:
badanie jałowości, badanie czystości mikrobiologicznej; zasady prawidłowego wytwarzania
leków (GMP); mikrobiologiczna kontrola procesu wytwarzania leków: kontrola czystości
mikrobiologicznej powietrza, powierzchni, urządzeń, personelu; sterylizacja, dezynfekcja
i antyseptyka w procesie wytwarzania leków; konserwacja leków.
III. Mikrobiologia szczegółowa
1. Klasyfikacja i chorobotwórczość wybranych bakterii (klasyfikacja, chorobotwórczość):
Ziarenkowce Gram-dodatnie (rodzaj: Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus)
Ziarenkowce Gram-ujemne (rodzaj:Neisseria)
Rodzina Enterobacteriaceae (rodzaj: Escherichia, Shigella, Salmonella, Yersinia, Klebsiella,
Enterobacter, Serratia, Hafnia, Proteus, Morganella, Providencia, Citrobacter, Edwardsiella,
inne rodzaje)
Pałeczki Gram-ujemne niefermentujące (rodzaje: Pseudomonas, Stenotrophomonas,
Burkholderia, Acinetobacter)
Pałeczki Gram-ujemne różne i wybredne (rodzaj: Vibrio, Aeromonas, Campylobacter,
Helicobacter, Francisella, Brucella, Bordetella, Gardnella, Legionella, Haemophilus)
Pałeczki Gram-dodatnie (rodzaj: Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, Listeria)
Bakterie beztlenowe nieprzetrwalnikujące (grupa Bacteroides; pałeczki Gram-dodatnie:
Propionibacterium sp., Eubacterium sp., Bifidobacterium sp., Actinomyces sp.,
Lactobacillus sp.; ziarniaki Gram-ujemne: Veillonella sp.; ziarniaki Gram-dodatnie:
Peptostreptococcus sp.)
Krętki (rodzaj: Treponema, Borrelia, Leptospira)
Riketsje. Chlamydie, Mykoplazmy
Prątki
Promieniowce (rodzaj Nocardia)
2. Klasyfikacja i chorobotwórczość wybranych grzybów
Właściwości grzybów; cytologia komórki; rozmnażanie; systematyka
Niektóre grzyby chorobotwórcze dla ludzi: Candida spp, Cryptococcus neoformans i inne
grzyby drożdżopodobne; grzyby dimorficzne - Blastomyces dermatitidis, Coccidioides
immitis, Histoplasma capsulatum, Sporotrix schenckii, Paracoccidioides brasilensis;
Aspergillus spp, i inne grzyby strzępkowe, dermatofity
3. Klasyfikacja i chorobotwórczość wybranych wirusów
Klasyfikacja wirusów DNA i RNA; podstawowe struktury wirusów, chemiczne składniki
wirusów, replikacja wirusów
Niektóre wirusy chorobotwórcze dla ludzi: wirusy zawierające RNA (Pikornaviridae,
Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, RSV, Flaviviridae, Togaviridae, Retroviridae i inne);
wirusy zawierające DNA (Herpesviridae, Adenoviridae, Poxviridae, Papavaviridae,
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Parvoviridae); wirusy zapalenia wątroby
IV. Zakażenia szpitalne (kryteria definicji i definicje zakażeń szpitalnych; źródła, rezerwuary i
drogi szerzenia się zakażeń szpitalnych; czynniki etiologiczne; drobnoustroje najczęściej
wywołujące zakażenia szpitalne; kliniczne postaci i częstość występowania zakażeń szpitalnych;
zmiany w procesie zakażeń szpitalnych: profil zakażeń, fenotypy oporności na czynniki
przeciwbakteryjne; czynniki ryzyka: zależne od drobnoustroju, od pacjenta, związane z leczeniem,
inne; profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych - rola farmaceuty.
Ćwiczenia
Ćwiczenie 1- 2. Morfologia drobnoustrojów
1. Mikroskopia
Mikroskopy stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej
Preparaty przyżyciowe i barwione
2. Morfologia komórki drobnoustrojów w preparatach mikroskopowych (kształt, wielkość, sposób
ułożenia) - barwienie proste i złożone różnicujące (Grama, Ziehl-Neelsena)
3. Specyficzne metody barwienia preparatów mikroskopowych wykorzystywane w mikrobiologii
klinicznej – barwienie struktur komórki bakteryjnej (Neissera, Schaeffera-Fultona, metoda
negatywna)
4. Morfologia kolonii bakteryjnych.
Ćwiczenie 3. Wzrost bakterii i wpływ czynników środowiska
1. Wzrost bakterii
typ wzrostu bakterii w hodowlach płynnych
morfologia kolonii drobnoustrojów na stałych podłożach agarowych.
2. Wpływ czynników fizyko-chemicznych na wzrost drobnoustrojów (temperatura, stężenie
tlenu, potencjał oksydacyjno - redukcyjny, napięcie powierzchniowe).
3. Biochemiczna aktywność drobnoustrojów – wykrywanie produktów metabolizmu np.: badanie
właściwości sacharolitycznych (oxidation – fermentation test), wykrywanie indolu, rozkład
mocznika, wytwarzanie siarkowodoru.
Ćwiczenie 4. Wyjaławianie, dezynfekcja, antyseptyka
1. Wrażliwość drobnoustrojów na czynniki fizyczne.
2. Wyjaławianie w gorącej nasyconej parze wodnej pod ciśnieniem i suchym gorącym
powietrzem – zasada działania sterylizatorów.
3. Metody kontroli procesu sterylizacji termicznej, chemicznej oraz przez sączenie.
4. Metody oceny aktywności preparatów dezynfekcyjnych i antyseptycznych wg PZH
(oznaczanie MIC, MBC, stężenia użytkowego) oraz norm europejskich.
5. Antyseptyka skóry rąk.
Ćwiczenie 5- 6. Antybiotyki
1. Metody oceny wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki
metoda dyfuzyjno – krążkowa,
ilościowe testy rozcieńczeniowe (MIC, MBC) w bulionie i podłożach stałych,
metoda stężeń granicznych (breakpoint),
metoda dyfuzyjna przy użyciu pasków nasyconych antybiotykiem w gradiencie stężeń (Etest).
2. Wykrywanie wybranych mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki (oporność
gronkowców na metycylinę, wytwarzanie penicylinaz, betalaktamaz o szerokim spektrum
aktywności, oporności typu MLSB u ziarenkowców).
3. Oznaczanie nieznanego stężenia antybiotyku w płynach ustrojowych metodą rozcieńczeniową.
Ćwiczenie 7-9. Podstawy diagnostyki wybranych grup bakterii
1. Cechy biochemiczne i fizjologiczne wykorzystywane w wykrywaniu:
- ziarenkowców Gram-dodatnich (rodzaj: Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus),
- pałeczek Gram - ujemnych (Enterobacteriaceae, pałeczki niefermentujące),
- drobnoustrojów beztlenowych.
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Ćwiczenie 10. Podstawy diagnostyki grzybów
1. Podłoża stosowane w hodowli grzybów.
2. Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych.
3. Identyfikacja grzybów strzępkowych.
4. Ocena lekowrażliwości grzybów.
Ćwiczenie 11. Zastosowanie metod genetycznych w mikrobiologii
1. Identyfikacja bakterii metodami genetycznymi.
2. Wykrywanie genów oporności u bakterii.
3. Typowanie genetyczne (dochodzenie epidemiologiczne).
Ćwiczenie 12-13. Metody badań ilościowych, mikrobiologiczna kontrola produktów leczniczych,
materiałów medycznych oraz środowiska ich wytwarzania
1. Wybrane metody określania liczby drobnoustrojów:
oznaczanie całkowitej liczby bakterii,
oznaczanie liczby żywych, zdolnych do wzrostu bakterii.
2. Kontrola jałowości produktów leczniczych i materiałów medycznych wg Farmakopei Polskiej.
3. Kontrola czystości produktów leczniczych i materiałów medycznych wg Farmakopei Polskiej.
4. Kontrola czystości mikrobiologicznej środowiska ożywionego i nieożywionego.

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
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Ćwiczenie 14. Warsztaty
Ćwiczenie 15. Zaliczenie ćwiczeń – zaliczenie praktyczne
Wykład, prelekcja, objaśnienie, wyjaśnienie, pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem,
dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, badawcze - zaznajamianie się z zasadami i poszczególnymi
fazami badania naukowego.
Pisemne kolokwia cząstkowe.
Teoretyczne i praktyczne zaliczenie ćwiczeń – zaliczenie ustne.
Egzamin z przedmiotu – pisemny, obejmujący pytania w formie testu, uzupełniania
i przyporządkowywania odpowiedzi.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na wszystkich zajęciach objętych planem oraz
uzyskanie pozytywnej oceny końcowej, obejmującej oceny cząstkowych sprawdzianów
i sprawdzianu wyjściowego oceniającego umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną (minimum
3,00).
Na wynik egzaminu z Mikrobiologii składać się będą punkty z ćwiczeń (10-30 pkt.) oraz wynik
egzaminu pisemnego (0-70 pkt.).
Zaliczenie egzaminu (z oceną 3,0) nastąpi w momencie uzyskania przynajmniej 65 pkt. na
egzaminie.
Mikrobiologia dla farmaceutów; W. Kędzia; AM Poznań, 1994.
Mikrobiologia farmaceutyczna Problemy produkcji i kontroli leków; W. Parnowska, PZWL,
Warszawa 2005.
Mikrobiologia Medyczna; W. Irwing, T. Boswell, D. Ala’Aldeen; PWN, Warszawa 2008.
Mikrobiologia lekarska; M.L. Zaręba, J. Borowski, PZWL, Warszawa 2004.
Mikrobiologia i choroby zakaźne. Virella G., Urban i Partner, Wrocław, 2003.
Farmakopea Polska
Farmakopea Europejska
Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń. Hryniewicz W, Meszaros J., PZWL, Warszawa,
2001.
Antybiotykoterapia praktyczna. Dzierżanowska D., Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała, 2008.
Efekty kształcenia
charakteryzuje bakterie, wirusy i grzyby chorobotwórcze;
opisuje wpływ chemioterapeutyków, środków dezynfekcyjnych

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W18
A.W19

P_W03
P_W04

P_U01
P_U02
P_U03
P_U04

P_U05

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

i antyseptycznych na drobnoustroje;
zna zasady diagnostyki mikrobiologicznej;
zna wymagania stawiane różnym postaciom produktów
leczniczych, w szczególności wymagania farmakopealne;
przygotowuje podłoża i pożywki mikrobiologiczne, prowadzi
posiewy i hodowle drobnoustrojów oraz wykonuje preparaty
mikrobiologiczne;
identyfikuje drobnoustroje na podstawie cech morfologicznych
oraz właściwości fizjologicznych i hodowlanych;
wykorzystuje metody immunologiczne oraz techniki biologii
molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej;
bada
wrażliwość
drobnoustrojów
na
antybiotyki
i chemioterapeutyki;
przeprowadza
kontrolę
mikrobiologiczną
leków
oraz
wykorzystuje
metody
mikrobiologiczne
w:
badaniach
mutagennego i karcynogennego działania leków, ocenie
skuteczności dezynfekcji i sterylizacji, ilościowym oznaczaniu
witamin i antybiotyków oraz badaniu aktywności antybiotyków;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A.W20
C.W23
A.U15

A.U16
A.U17
A.U18
A.U19

7 x 2h, 1x1h
15 x 5h

15h
75h

15 x 3h

45h

5 x 5h
1 x 20h

25h
20h
180h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

90h

3

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

120h

4

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03

Formujące
Wejściówka, obserwacja pracy studenta
w trakcie zajęć.
Wejściówka, obserwacja pracy studenta
w trakcie zajęć.
Wejściówka, obserwacja pracy studenta
w trakcie zajęć.
Wejściówka.
Wejściówka, obserwacja pracy studenta
w trakcie zajęć.
Wejściówka, obserwacja pracy studenta
w trakcie zajęć.
Wejściówka, obserwacja pracy studenta
w trakcie zajęć.

Podsumowujące
Kolokwium. Zaliczenie praktyczne. Egzamin
teoretyczny.
Kolokwium. Zaliczenie praktyczne. Egzamin
teoretyczny.
Kolokwium. Zaliczenie praktyczne. Egzamin
teoretyczny.
Kolokwium. Egzamin teoretyczny.
Kolokwium. Zaliczenie praktyczne.
Kolokwium. Zaliczenie praktyczne. Egzamin
teoretyczny.
Kolokwium.
Egzamin teoretyczny.
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P_U04
P_U05
Data
opracowania
programu
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Wejściówka, obserwacja pracy studenta
w trakcie zajęć.
Wejściówka, obserwacja pracy studenta
w trakcie zajęć.
03.12.2012r.

Program
opracowała

Kolokwium. Zaliczenie praktyczne. Egzamin
teoretyczny.
Kolokwium. Zaliczenie praktyczne. Egzamin
teoretyczny.
dr hab. Marzena Gajęcka, prof. UM

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Poziom i forma
jednolite studia magisterskie
stacjonarne
studiów
Kod
Technologia postaci leku I przedmiotu/
MK_26 Punkty ECTS
11
modułu
prof. dr hab. Janina Lulek
Osoba odpowiedzialna
Katedra i Zakład

FARMACJA

Technologii Postaci Leku

(imię, nazwisko, email, nr
tel. służbowego)

jlulek@ump.edu.pl
61 854-66-60

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
V - VI
30
150
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: C. Analiza, synteza i technologia leków
Podstawowe wiadomości z zakresu; matematyki, chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej
i fizycznej.
Przygotowanie studenta do:
- dyspensowania produktów leczniczych na podstawie recepty lekarskiej ze szczególnym
uwzględnieniem leków recepturowych
- sporządzania leku recepturowego z uwzględnieniem zasad obowiązujących dla każdej postaci
leku (płynne, stałe i półstałe postaci leku)
- samodzielnego rozwiązywania problemów recepturowych
- umiejętnego korzystania z piśmiennictwa specjalistycznego
- konieczności ciągłego pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.
obowiązkowy

Wykłady
1. Procesy jednostkowe w technologii postaci leku recepturowego: rozdrabnianie
rozpuszczanie, sączenie, ekstrakcja, wyjaławianie.
2. Podstawy prawne sporządzania i wydawania leków recepturowych.
3. Obowiązujące farmakopee (FP, EuPh, USP).
4. Fizykochemiczne i biofarmaceutyczne aspekty sporządzania różnych postaci leku
recepturowego (z uwzględnieniem właściwości substancji czynnych i pomocniczych).
5. Zasady sporządzania leków recepturowych w warunkach aseptycznych (krople i maści do
oczu, preparaty z antybiotykami).
6. Interakcje w fazie farmaceutycznej.
Ćwiczenia
1. Obliczenia stosowane w recepturze ( sprawdzenie i ewentualna korekta dawkowania
obliczenie ilości substancji czynnych i pomocniczych potrzebnych do sporządzenia
preparatu).
2. Praktyczne sporządzanie leków recepturowych, w tym: płynnych postaci leków
(roztwory, mieszanki, krople, emulsje, zawiesiny), stałych (proszki, czopki) i półstałych
(maści, żele).
3. Wykonywanie leków w warunkach aseptycznych.
4. Rozwiązywanie interakcji w leku recepturowym (płynne, półstałe i stałe postaci leku).
Metody podające:
wykłady (przekazanie informacji z zakresu technologii leku recepturowego);
wykład z dyskusją (omówienie teoretyczne zagadnień, z którymi studenci spotykają się
podczas praktycznego sporządzania leku recepturowego);
prezentacja sprzętu oraz techniki sporządzania leku recepturowego;
Metody praktyczne:
ćwiczenia laboratoryjne polegające na samodzielnym i indywidualnym sporządzaniu
przez studenta leków recepturowych i aptecznych, w czasie których student zobowiązany
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jest:
 ocenić treść recepty pod względem formalnym i merytorycznym (np. sprawdzić
dawki przepisanych substancji czynnych i ocenić możliwość wystąpienia
interakcji);
 dobrać substancje pomocnicze (gdy nie wskazano w recepcie);
 wybrać metodę i warunki sporządzania przepisanej postaci leku recepturowego
(np. temperaturę rozpuszczalnika, aseptyczne sporządzanie leku);
 zastosować urządzenia stosowane w recepturze (mikser apteczny, kapsułkarka,
prasa do wytłaczania czopków);
 sporządzić lek recepturowy;
 dobrać opakowanie, wskazać warunki przechowywania i czas przydatności leku,
opisać gotowy lek recepturowy;
 sporządzić protokół z przygotowania leku recepturowego;
 ocenić jakość gotowego leku recepturowego (badania organoleptyczne).
Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu testowego.
Zaliczenie ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:
- wykonanie wszystkich przewidzianych programem preparatów
- pozytywny wynik sprawdzianu praktycznego obejmującego samodzielne wykonanie przez
studenta dwóch losowo wybranych preparatów, w tym jednego w warunkach aseptycznych
- pozytywny wynik sprawdzianu końcowego
Punktacja sprawdzianu końcowego (maks. 60 punktów)

Forma
i warunki
zaliczenia

liczba punktów
36- 41
42- 47
48- 53
54- 57
58- 60

% poprawnych odpowiedzi
60-68
70-78
80-88
90-95
97-100

ocena
dostateczny
dość dobry
dobry
ponad dobry
bardzo dobry

Punktacja egzaminu testowego (maks. 100 punktów)
liczba punktów
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 94
95 - 90

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
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% poprawnych odpowiedzi
60-69
70-79
80-89
90-94
95-100

ocena
dostateczny
dość dobry
dobry
ponad dobry
bardzo dobry

Końcowa ocena przedmiotu (TPL I) jest średnią ocen uzyskanych ze sprawdzianu końcowego
oraz z egzaminu testowego.
1. „Receptura apteczna” pod red. R. Jachowicz, PZWL, Warszawa 2008.
2. „Farmacja Praktyczna” pod red. R. Jachowicz, PZWL, Warszawa 2007.
3. Farmakopea Polska IX i suplementy do FPIX, PTFarm, Warszawa 2011 i 2012.
1. „Farmacja stosowana” pod red. S. Janickiego, A. Fiebiga i M. Sznitowskiej, PZWL, Wyd. IV
poprawione i uzupełnione, Warszawa .
2. „Praktyczne obliczenia farmaceutyczne”, Bonner M., Wright D., PZWL, Warszawa 2008.
3. Farmakopea Polska VI, PTFarm, Warszawa 2002.
4. A practical Guide to Contemporary Pharmacy Practice, Thompson J. 3th edition, Lippincott
Williams&Wilkins, 2009.

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03

P_W04

P_W05

P_W06

P_W07

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

P_U05

P_U06

Efekty kształcenia
Zna nazewnictwo, skład, strukturę, właściwości oraz wymagania (w
szczególności wymagania farmakopealne) stawiane różnym
postaciom leków recepturowych i przetworom roślinnym.
Zna przepisy prawne dotyczące warunków sporządzania leku
recepturowego oraz zna zasady wydawania leków recepturowych
z apteki na podstawie zlecenia lekarskiego.
Zna i rozumie podstawowe procesy technologiczne, urządzenia
stosowane w technologii wytwarzanie postaci leku recepturowego
oraz metody sporządzania płynnych, półstałych i stałych postaci
leku recepturowego, a także rodzaje i zasady wytwarzania
przetworów roślinnych.
Zna metody postępowania aseptycznego oraz uzyskiwania
jałowości produktów leczniczych, substancji i materiałów,
stosowanych przy sporządzaniu leku recepturowego.
Zna rodzaje opakowań i systemów dozujących oraz wie, jak
dokonywać ich doboru w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
leku recepturowego.
Zna i rozumie czynniki wpływające na trwałość leku recepturowego
(zastosowane substancje pomocnicze, warunki sporządzania leku
i jego przechowywania, rodzaj opakowania) oraz procesy, jakim
może on podlegać podczas przechowywania oraz metody badań
jakości postaci leku recepturowego w zakresie oceny wizualnej.
Zna i rozumie wpływ parametrów procesu technologicznego na
właściwości postaci leku recepturowego (np. temperatura, warunki
wyjaławiania, warunki mieszania, stopień rozdrobnienia).
Zna zasady Dobrej Praktyki Aptecznej oraz udokumentowania
prowadzonych procesów technologicznych (w zakresie leku
recepturowego).
Potrafi ocenić wybrane właściwości fizyczne i biofarmaceutyczne
leku recepturowego, przedstawiać sposób jego wytwarzania, a także
wyjaśnić znaczenie postaci leku recepturowego i jego składu dla
efektu terapeutycznego oraz ocenić właściwości aplikacyjne leku
recepturowego na podstawie jego składu i doradzić właściwy
sposób użycia, w zależności od postaci leku.
Potrafi scharakteryzować czynniki, które wpływają na trwałość
postaci leku recepturowego oraz dobrać właściwe opakowanie
bezpośrednie i określić warunki przechowywania danej postaci
leku.
Potrafi korzystać z farmakopei, receptariuszy i przepisów
technologicznych, wytycznych oraz literatury dotyczącej
technologii i jakości postaci leków recepturowych.
Potrafi rozpoznać i rozwiązać problemy wynikające ze składu leku
recepturowego przepisanego na recepcie oraz dokonać weryfikacji
jego składu, w celu prawidłowego jego sporządzenia oraz dokonać
kontroli dawek oraz prawidłowo wykonać lek recepturowy
(również w warunkach aseptycznych), wybrać opakowania,
właściwą metodę wyjałowienia oraz określić termin ważności i
sposób przechowywania.
Potrafi ocenić jakość leku recepturowego metodami wizualnymi
(jednorodność, właściwa konsystencja i forma (np. czopki), barwa,
zapach) oraz jednolitość masy dozowanych postaci leku.
Potrafi
wyszukać informacje naukowe dotyczące leku

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

C.W22 , C. W23, E W1

C. W24, C.W25

C. W26

C. W28

C. W30, C.W29

C. W31

C. W32

C. U9, C. U10, C. U11

C. U12

C. U27

C. U28, C. U29, C. U30

C. U34
C. U38
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recepturowego (np. z elektronicznych baz danych UM) oraz
wykorzystać je w celach praktycznych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach *
Udział w seminariach *
Udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Samodzielna praca studenta
Przygotowanie do ćwiczeń* (wiedza wejściowa)
Przygotowanie do seminariów *
Przygotowanie do kolokwiów (informacja zwrotna)
Zapoznanie się ze wskazanym piśmiennictwem specjalistycznym
Opracowanie protokołów
Przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego
Przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 2h
30 x 5h

30h
150h

5 x 1h

5h

30 x 1,5h

45h

6 x 5h
30h
10 x 1h
10h
30 x 0,5h
15h
1 x 20h 2 20h
1 x 45h
45h
350h
Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

185h

7

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

195h

7

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
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Formujące
Weryfikacja wiedzy i umiejętności studenta prowadzona jest
poprzez:
- sprawdzenie wiedzy przed rozpoczęciem ćwiczeń (kontrola ustna
lub pisemna);
- obserwację pracy studenta (oceniana jest samodzielność pracy,
aktywność, staranność, rozwój manualnych umiejętności,
terminowość realizowanych zadań);
sprawdziany testowe (5 sprawdzianów przeprowadzanych
w ustalonych ze studentami terminach);
- sprawdzian z obliczeń farmaceutycznych.
Weryfikacja postawy studenta prowadzona przez prowadzącego
zajęcia polega na obserwacji: punktualności, stosunku do
prowadzącego zajęcia i innych studentów, zaangażowania.
Zadania studenta:
- indywidualne wykonanie na każdych zajęciach 2-3 (wg
harmonogramu) leków recepturowych lub aptecznych;
- opracowanie dokumentacji sporządzonych preparatów (odpis
recepty, sprawdzenie i ewentualna korekta dawkowania, obliczenie
ilości substancji czynnych i pomocniczych potrzebnych do
sporządzenia preparatu, działanie i zastosowanie preparatu).
- bieżąca kontrola ustna lub pisemna
- obserwacja pracy studenta
- sprawdziany cząstkowe
- obserwacja pracy studenta
- bieżąca kontrola ustna lub pisemna
- obserwacja pracy studenta

Podsumowujące
- sprawdzian końcowy
- sprawdzian praktyczny
- egzamin testowy

- sprawdzian końcowy
- sprawdzian praktyczny
- egzamin testowy
- sprawdzian praktyczny
- sprawdzian końcowy
- sprawdzian praktyczny

P_W06
P_W07
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04

P_U05
P_U06
Data
opracowania
programu

- sprawdziany cząstkowe

- egzamin testowy

- bieżąca kontrola ustna lub pisemna
- obserwacja pracy studenta
- sprawdziany cząstkowe
- bieżąca kontrola ustna lub pisemna
- obserwacja pracy studenta
- sprawdziany cząstkowe
- obserwacja pracy studenta

- sprawdzian końcowy
- sprawdzian praktyczny
- egzamin testowy
- sprawdzian końcowy
- sprawdzian praktyczny
- egzamin testowy
- sprawdzian praktyczny

12.11.2012r.

Program opracowała

dr Hanna Bartylak

201

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
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FARMACJA
Praktyka wakacyjna w
aptece otwartej
Katedra i Zakład Technologii
Postaci Leku
obowiązkowy

semestr
VI

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_46
5
ECTS
modułu
dr Arleta Matschay
Osoba odpowiedzialna
amatscha@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
61-854-72-08
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
160
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiedza z zakresu Technologii Postaci Leku I.
Celem praktyki jest zapoznanie studentów z całokształtem funkcjonowania apteki
ogólnodostępnej,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
zagadnień
związanych
z wykonaniem leków recepturowych oraz kształtowanie i utrwalanie cech wymaganych
w zawodzie farmaceuty.
Ćwiczenia
Czynności wstępne (30 godzin dydaktycznych)
1) Zapoznanie studenta z organizacją pracy w aptece;
2) Zapoznanie studenta z:
rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń apteki,
zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy, warunkami
przechowywania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, surowców
farmaceutycznych (z uwzględnieniem wykazów A, B i N),
3) Wykonywanie czynności pomocniczych w tym: przyjmowanie i rozkładanie leków i
materiałów medycznych wraz z ich metkowaniem,
4) Zapoznanie studenta z takimi czynnościami fachowymi wchodzącymi w zakres pracy
magistra farmacji, jak:
zasady realizacji i retaksacji recept,
prowadzenie książek aptecznych (narkotyczna, spirytusowa),
podstawy posługiwania się aptecznym programem komputerowym,
zasady zamawiania leków, materiałów medycznych i kosmetyków,
kontrola dat ważności leków i materiałów opatrunkowych,
zasady importu docelowego leków oraz import równoległy,
zasady korzystania z literatury fachowej i czasopism branżowych (Farmakopea Polska,
Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych, Leki Współczesnej Terapii, Receptariusz,
Pharmindex itp.).
Czynności związane z wykonywaniem leków recepturowych (130 godzin dydaktycznych):
umiejętność czytania recept;
obliczanie dawek (pro dosi, pro die);
sprawdzanie dawek dla dzieci;
opisywanie leków recepturowych (kolory i treść etykiet);
wykonywanie różnych postaci leków recepturowych i dokładne opisanie w pomocniczym
zeszycie recepturowym (co najmniej 40 recept);
Metody podające – objaśnienia;
Metody aktywizujące - dyskusja;
Metody praktyczne – praca z użyciem receptariusza, komputera;
Praca z tekstem źródłowym, charakterystyka produktów leczniczych, ulotki lekowe;

Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

1.
2.
3.
1.

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_U01
P_U02
P_U03

P_U04

P_U05

P_U06

P_U07

P_U08
P_U09

P_U10

P_K01
Bilans
nakładu
pracy

2.
3.
4.
5.

Ocena aktywności studentów podczas pracy w aptece;
Merytorycznie poprawne rozwiązanie i realizacja recept w aptece pod nadzorem;
Praktyczne wypełnianie
Dziennika Praktyki i zeszytu pomocniczego z opisem
wykonanych recept;
Pozytywna ocena z przebiegu zajęć dydaktycznych w aptece podczas praktyki
(w tym opinia opiekuna praktyki w aptece);
Końcowe zaliczenie (ankieta, zaliczenie ustne i pisemne).
„Receptura apteczna” pod red. R. Jachowicz, PZWL, Warszawa 2008.
Farmakopea Polska IX i suplementy do FPIX, PTFarm, Warszawa 2011 i 2012.
„Przewodnik do ćwiczeń z receptury aptecznej dla studentów III roku kierunku farmacja”,
H. Bartylak, J. Karolewska, M. Ratajczak, A. Froelich.
„Farmacja stosowana” pod red. S. Janickiego, A. Fiebiga i M. Sznitowskiej, PZWL, Wyd.
IV poprawione i uzupełnione, Warszawa .
„Farmacja Praktyczna” pod red. R. Jachowicz, PZWL, Warszawa 2007.
„Praktyczne obliczenia farmaceutyczne”, Bonner M., Wright D., PZWL, Warszawa 2008.
Farmakopea Polska VI, PTFarm, Warszawa 2002.
A practical Guide to Contemporary Pharmacy Practice, Thompson J. 3th edition,
Lippincott Williams&Wilkins, 2009.
Efekty kształcenia

Potrafi ocenić wybrane właściwości fizyczne i biofarmaceutyczne
leku recepturowego i przedstawiać sposób jego wytwarzania.
Potrafi wyjaśnić znaczenie postaci leku recepturowego i jego
składu dla efektu terapeutycznego.
Potrafi ocenić właściwości aplikacyjne leku recepturowego na
podstawie jego składu i doradzić właściwy sposób użycia,
w zależności od postaci leku.
Potrafi scharakteryzować czynniki, które wpływają na trwałość
postaci leku recepturowego oraz dobrać właściwe opakowanie
bezpośrednie i określić warunki przechowywania danej postaci
leku.
Potrafi korzystać z farmakopei, receptariuszy i przepisów
technologicznych, wytycznych oraz literatury dotyczącej
technologii i jakości postaci leków recepturowych.
Potrafi prawidłowo wykonać lek recepturowy, wybrać
opakowania oraz określić termin ważności i sposób
przechowywania.
Potrafi rozpoznać i rozwiązać problemy wynikające ze składu
leku recepturowego przepisanego na recepcie oraz dokonać
weryfikacji jego składu, w celu prawidłowego jego sporządzenia
oraz dokonać kontroli dawek.
Potrafi wykonać preparaty recepturowe
w warunkach
aseptycznych i wybrać właściwą metodę wyjałowienia.
Potrafi ocenić jakość leku recepturowego metodami wizualnymi
(jednorodność, właściwa konsystencja i forma (np. czopki, barwa,
zapach) oraz jednolitość masy dozowanych postaci leku.
Potrafi
wyszukać informacje naukowe dotyczące leku
recepturowego (np. z elektronicznych baz danych UM) oraz
wykorzystać je w celach praktycznych.
Posiada umiejętność pracy w zespole.
Godziny kontaktowe z opiekunem praktyki w aptece
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.U9
C.U10
C.U11

C.U12

C.U27

C.U28

C.U29

C.U30
C.U34

C.U38
B.K3

20 x 8h

160h
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studenta

udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń (zeszyt pomocniczy) *
przygotowanie karty przebiegu praktyki (dziennik praktyki) *
przygotowanie do zaliczenia
Łączny nakład pracy studenta

20 x 1h
20 x 1h
20 x 1h
20 x 1h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela
* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym
Metody weryfikacji efektu kształcenia

Nr efektu
kształcenia
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
P_U09
P_U10
P_K01
Data
opracowania
programu
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Formujące

20h
20h
20h
20h
240h
Liczba ECTS

160 h
5
220 h

Podsumowujące

Weryfikacja wiedzy i umiejętności studenta prowadzona jest Zaliczenie praktyczne
poprzez:
ćwiczeń.
- sprawdzenie wiedzy przed rozpoczęciem pracy (kontrola ustna);
- obserwację pracy studenta (oceniana samodzielność pracy,
aktywność, staranność, rozwój manualnych umiejętności).
Weryfikacja postawy studenta prowadzona przez opiekuna polega
na obserwacji: punktualności, aktywności i zaangażowania.
Zadania studenta:
- indywidualne wykonanie leków recepturowych lub aptecznych
pod kontrolą opiekuna;
- opracowanie dokumentacji sporządzonych preparatów (odpis
recepty, sprawdzenie i ewentualna korekta dawkowania,
obliczenie ilości substancji czynnych i pomocniczych potrzebnych
do sporządzenia preparatu, działanie i zastosowanie preparatu).
21.01.2012r.

Program opracowała

dr Arleta Matschay

III rok
Przedmioty fakultatywne

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

FARMACJA
ABC farmacji
weterynaryjnej
Katedra i Zakład Technologii
Postaci Leku; Pracownia
Farmacji Praktycznej
fakultatywny

semestr
V - VI

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_1

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

Punkty
ECTS

stacjonarne
1

dr n. farm.
Magdalena Olejniczak-Rabinek
mrabinek@ump.edu.pl
61 8547206
ćwiczenia
seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Preparationes ad usum veterinarium zamieszczonymi
w Farmakopei Polskiej.
Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z:
• ustawodawstwem weterynaryjnym dotyczącym leków dla zwierząt;
• produkcją leków weterynaryjnych,
• postaciami leków weterynaryjnych,
• obrotem lekami weterynaryjnymi;
• badaniami i kontrolą jakości leków przeznaczonych dla zwierząt;
• farmakologią weterynaryjną;
• monitorowaniem niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych w celu
zapewnienia bezpieczeństwa zwierzętom, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
bezpieczeństwa ludzi mających kontakt z lekami weterynaryjnymi i bezpieczeństwa środowiska
naturalnego.
Zdobycie wiedzy o lekach weterynaryjnych. Umiejętność poszukiwania i przekazywania
informacji naukowej o leczniczych preparatach weterynaryjnych. Umiejętność realizacji recept
wystawionych przez lekarza weterynarii oraz odpowiedź na pytanie . Kiedy i dlaczego lekarz
weterynarii stosuje w leczeniu zwierząt leki przeznaczone dla człowieka.
Seminaria
Leki weterynaryjne: definicje, wymagania, postaci, drogi podania, status preparatów
weterynaryjnych, charakterystyka weterynaryjnych produktów leczniczych, weterynaryjne
suplementy diety, produkty homeopatyczne, preparaty pochodzenia roślinnego; nowoczesne
postaci leku, gospodarka lekami przeterminowanymi. Wpływ czynników fizjologicznych na
farmakokinetykę wybranych leków, główne grupy terapeutyczne leków weterynaryjnych,
perspektywy rozwoju farmakoterapii zwierząt. Leki weterynaryjne w aptece.
metody podające wprowadzające w tematykę zajęć (prelekcja, objaśnienie)
metody aktywizujące (metody przypadków, dyskusja, burza mózgów)
praca z materiałami źródłowymi
Zaliczenie.
Ocenie podlegać będzie aktywność studentów podczas zajęć oraz poprawność merytoryczna
wykonania projektu końcowego.
1. Farmakopea Polska IX
2. zalecenia Głównego Inspektoratu Weterynarii (www.wetgiw.gov.pl) oraz Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego (www.piwet.pulawy.pl)
3. Kayne S.B. and Jepson M.H. (editors): Veterinary Pharmacy, Pharmaceutical Press 2004.
Charakterystyki produktów leczniczych weterynaryjnych (www.urpl.gov.pl)
S. Modric & M. Martinez: Patient variation in veterinary medicine – Part I –. Influence of
altered physiological states, J. Vet. Pharmacol. Therap. 2010: 33, 213–226
S. Modric & M. Martinez: Patient variation in veterinary medicine – Part II – Influence of
physiological variables, J. Vet. Pharmacol. Therap. 2010: 34, 209–223
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Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05

P_W06
P_U01
P_U02

P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Efekty kształcenia
rozumie procesy, jakim podlega lek weterynaryjny w organizmie,
w zależności od drogi podania;
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia związane
z działaniem leków weterynaryjnych;
zna podstawowe postaci leków weterynaryjnych, w tym preparaty
lecznicze oraz roślinne, suplementy diety, produkty
homeopatyczne oraz wyroby medyczne;
zna główne grupy terapeutyczne leków weterynaryjnych;
zna zasady wydawania leków weterynaryjnych oraz wyrobów
medycznych z apteki na podstawie zlecenia lekarskiego (recepta
od lekarza weterynarii) i bez recepty, a także system dystrybucji
leków weterynaryjnych w Polsce;
zna podstawowe źródła informacji o leku weterynaryjnym
(książki, czasopisma, bazy danych);
potrafi wyjaśnić znaczenie formy farmaceutycznej i składu
produktu leczniczego dla jego działania;
potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować
informacje z różnych źródeł, dokonywać ich oceny oraz
wykorzystywać informacje w praktyce;
ma świadomość potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych
oraz ciągłego dokształcania oraz posiada nawyk wyszukiwania
i selekcjonowania informacji;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
- przygotowanie do analizy przypadków
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
D.W2
D.W12
C.W23
D.W18
E.W1

E.W18
C.U10
E.U41

B.K1

3x 5h

15h

4 x 2h
1 x 2h

8h
2h
25h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

23h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05

208

Formujące
analiza przypadku w trakcie zajęć
analiza przypadku w trakcie zajęć
obserwacja pracy studenta
obserwacja pracy studenta
obserwacja pracy studenta

Podsumowujące
projekt końcowy

P_W06
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

obserwacja pracy studenta
obserwacja pracy studenta
obserwacja pracy studenta
obserwacja pracy studenta
09 listopada 2012r.

Program opracowała

dr n. farm. Magdalena
Olejniczak-Rabinek
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

Poziom i forma
studiów

FARMACJA
Apteka natury w Ogrodzie
Katedry Naturalnych
Surowców Leczniczych
i Kosmetycznych
Katedra i Zakład Naturalnych
Surowców Leczniczych i
Kosmetycznych
semestr
fakultatywny
V - VI

Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_5

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna

1

dr Joanna Nawrot
joannac@ump.edu.pl
618480475

(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

stacjonarne

wykłady
-

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Podstawowa wiedza na temat gatunków roślin stosowanych w lecznictwie.
Umiejętność rozpoznania leczniczych gatunków roślin występujących w naturze. Zdobycie wiedzy
o roślinach będących przedmiotem najnowszych badań fitochemicznych, leczniczych
i kosmetycznych.
Ćwiczenia
Przedstawienie podczas wizyty w ogrodzie i szklarni około 100 gatunków roślin występujących w
naszej strefie klimatycznej i roślin egzotycznych (kolekcja upraw szklarniowych). Zdobycie
wiedzy na temat oglądanych roślin z uwzględnieniem ich wyglądu, cech charakterystycznych,
organów stosowanych w lecznictwie oraz w sposób szczególny aktywności farmakologicznej.
Oglądanie żywych okazów roślin, prezentacje multimedialne z czynnym udziałem studentów.
Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące rozpoznanie wybranej rośliny leczniczej z omówieniem
jej aktywności farmakologicznej.
Nowak G.: Leki pochodzenia naturalnego, WNUM, Poznań 2012.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
Bilans
nakładu
pracy

210

Schaffner W.: Rośliny lecznicze chemizm, działanie, zastosowanie, Mulico Oficyna Wydawnicza,
Warszawa 1996.
Efekty kształcenia
Zna rośliny lecznicze występujące w naszej strefie klimatycznej i
rośliny egzotyczne z kolekcji upraw szklarniowych
Zna związki czynne odpowiedzialne za aktywność
farmakologiczną surowców leczniczych
Zna rośliny będące przedmiotem najnowszych badań
fitochemicznych, leczniczych i kosmetycznych
Potrafi rozpoznać gatunki lecznicze w naturze
Potrafi omówić właściwości, działanie i zastosowanie roślin
leczniczych
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W36
C.W37
C.W36; C.W40
C.U35
C.U36

15 x 1h

15h

studenta

udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

2x 1h

2h

5 x 2h

10h

1 x 4h

4h
31h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

16.11.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Kolokwium mające na celu sprawdzenie
umiejętności rozpoznawania gatunków
leczniczych w naturze oraz wiedzy studenta
na temat aktywności farmakologicznej
roślin leczniczych.
dr Joanna Nawrot
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)

212

Poziom i forma
studiów

FARMACJA
Dobór synonimów leków
w wybranych stanach
patologicznych w oparciu
o program komputerowy
„KS Apteka”
Katedra i Zakład Patofizjologii
fakultatywny

semestr
V - VI

Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie

F_14

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

stacjonarne

1

prof. dr hab. Marek Simon
msimon@ump.edu.pl
tel.: 61 8546 584
ćwiczenia
seminaria
15
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu fizjologii i patofizjologii oraz podstaw chemii leków,
farmakognozji, biochemii aby rozumieć zasady oddziaływania farmakologicznego w wybranych
stanach patologicznych.
W ramach ćwiczeń student w oparciu o program komputerowy KS Apteka poznają zasady obsługi
pacjenta „za I. stołem” w aptece otwartej. W założeniu, fakultet ma przygotować studenta przed
praktyką wakacyjną w aptece po III r. studiów do zrozumienia istoty problemów jakie pojawiają
się w trakcie realizacji recept.
Ćwiczenia
W programie zajęć ujęto prezentację :
zasad realizacji recept,
obowiązujących zasad odpłatności za leki,
uprawnień pacjentów,
możliwości proponowania tańszych odpowiedników.
Istotnym zagadnieniem jest poznanie zasady tworzenia aptecznej listy leków z BLOZa aby posiąść
umiejętność uzyskiwania niezbędnych informacji o poszukiwanych preparatach i korzystać z tego
np. przy wprowadzaniu faktur. Zasadnicza część zajęć obejmuje obsługę kilkunastu recept
w których ujęto typowe sytuacje stanowiące najczęściej problem w ich realizacji .
W trakcie ćwiczeń prowadzone są konwersacje pozwalające rozwiązać istotne problemy
pojawiające się w trakcie realizacji recept zawierających ordynowane leki w wybranych stanach
patologicznych. Istota zajęć dotyczy oceny przygotowania studenta z zakresu znajomości
zagadnień z fizjologii i patofizjologii niezbędnych do prawidłowej realizacji praktyki wakacyjnej
w aptece. Pod koniec każdego ćwiczenia studenci, aby skłonić ich do aktywnego uczestnictwa,
zobowiązani są do zadania trzech pytań prowadzącemu zajęcia.
Warunkiem koniecznym aby przystąpić do zaliczenia fakultetu jest obecność na wszystkich
zajęciach. Zaliczenie fakultetu odbywa się na podstawie kolokwium ustnego oraz oceny
umiejętności radzenia sobie z problemami wynikającymi z doborem synonimów leków
ordynowanych na receptach lekarskich.

1.Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT: Kompleksowy System obsługi apteki „
KS-Apteka Windows” Podręcznik użytkowania. Katowice 2010.
2. A. Danysz: „ Kompendium farmakologii i farmakoterapii”. Urban & Partner, Wrocław 2002.
3. J.K.Podlewski, A. Chwalibogowska-Podlewska: Leki współczesnej terapii 2009-2010.
Pharmindex 2012

Efekty kształcenia

Odniesienie do
Kierunkowych efektów
kształcenia

P_W01
P_W02

P_W03
P_W04

P_W05

P_W06
P_U01

P_U02

P_U03
P_U04
P_U05

P_U06

P_U07

P_U08

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Zna
psychologiczne
i
socjologiczne
uwarunkowania
funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.
Zna zasady komunikacji interpersonalnej w relacjach farmaceuta
– pacjent oraz farmaceuta – pozostali pracownicy ochrony
zdrowia.
Zna psychologiczne i społeczne aspekty postaw i działań
pomocowych.
Dokonuje podziału substancji leczniczych według klasyfikacji
anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) lub w układzie
farmakologicznym,
z
uwzględnieniem
mianownictwa
międzynarodowego oraz nazw synonimowych.
Zna zasady wydawania leków z apteki na podstawie zlecenia
lekarskiego i bez recepty, a także system dystrybucji leków
w Polsce oraz rozumie ideę opieki farmaceutycznej.
Zna i rozumie zasady określania potrzeb lekowych pacjenta.
Wykorzystuje nabytą wiedzę do analizy stanu czynnościowego
organizmu w celu optymalizacji i indywidualizacji farmakoterapii
i profilaktyki oraz rozumie i opisuje mechanizmy rozwoju
zaburzeń
czynnościowych,
prawidłowo
interpretuje
patofizjologiczne podłoże rozwoju chorób.
Stosuje wiedzę biochemiczną do analizy i oceny procesów
fizjologicznych i patologicznych, w tym do oceny wpływu leków
i substancji toksycznych na te procesy.
Ocenia właściwości aplikacyjne leku na podstawie jego składu
i doradza właściwy sposób użycia, w zależności od postaci leku.
Stosuje techniki komputerowe do interpretacji wyników analizy
i zebrania informacji o leku.
Udziela informacji o działaniu leku w sposób zrozumiały dla
pacjenta wykorzystując nabyte wiadomości z fizjologii,
patofizjologii, mikrobiologii, immunologii, farmakokinetyki oraz
chemii leków do zrozumienia mechanizmów działań
niepożądanych oraz interakcji lekowych.
Łączy informacje z różnych dyscyplin w celu przewidywania
skuteczności terapeutycznej, w zależności od rodzaju postaci leku
i miejsca aplikacji.
Realizuje receptę lekarską z wykorzystaniem aptecznego
programu komputerowego oraz udziela odpowiednich informacji
dotyczących wydawanego leku, z uwzględnieniem sposobu
przyjmowania, w zależności od jego formy farmaceutycznej.
Przeprowadza konsultację farmaceutyczną podczas wydawania
leku dostępnego bez recepty lekarskiej (OTC) odnosząc się do
zasad etyki zawodowej farmaceuty i praw pacjenta w relacji
z pacjentem i personelem medycznym.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach *
Udział w seminariach *
Udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A.W28
A.W29

A.W31, A.W32
C.W4, C.W5, D.W13, D.W16

E.W1, E.W6, E.W18

E.W13
A.U5, A.U6, A.U7

A.U8

C.U11
C.U19
D.U17, D.U18

D.U39, D.U66

E.U28

E.U29, E.U54

5 x 3h

15h

4x 1h

4h

5xh

5h

2 x 4h

4h
28h
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Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

19h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

20h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
Data
opracowania
programu

214

Formujące
ocena zdolności do samodzielnej pracy oraz
wykorzystania znajomości zagadnień z zakresu:
chemii leków, farmakognozji, biochemii oraz
znaczenia wiedzy z farmakologii i farmakokinetyki

10.11.2012r.

Program opracował

Podsumowujące
-

-

ocena umiejętności prowadzenia
rozmowy z pacjentem, doboru
zamienników ordynowanych leków,
kolokwium

prof. dr hab. Marek Simon

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Farmakologia PPG
(perinatalna, pediatryczna,
geriatryczna)

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład
Farmakologii

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cele
kształcenia

FARMACJA

fakultatywny

Semestr
VI

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_19
1
ECTS
modułu
dr n. farm. Piotr Ruszkowski
Osoba odpowiedzialna
pruszkowski@gmail.com
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
tel. 504490977
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Zagadnienia farmakologii ogólnej (farmakodynamika), genetyka, biochemia, fizjologia
i patofizjologia. Podstawy histologii i embriologii.
1. Zapoznanie studenta z definicjami i rodzajami teratogenów.
2. Poznanie mechanizmów teratogennego działania leków.
3. Przedstawienie klasyfikacji leków ze względu na zagrożenie w okresie ciąży.
4. Poznanie mechanizmów i postepowania terapeutycznego w zatruciach u dzieci.
5. Poznanie procesów przenikania leków do pokarmu kobiecego.
6. Zapoznanie studenta ze zmianami fizjologicznymi u noworodków i niemowląt w
aspekcie farmakoterapii.
7. Przedstawienie zmian fizjologicznych wpływających na farmakokinetykę leków w
okresie wieku podeszłego.
8. Poznanie postępowania profilaktycznego zapobiegającego działaniom niepożądanym
leków w okresie PPG.
9. Poznanie wybranych grup leków wymagających odmiennych schematów dawkowania
w zależności od okresu ontogenetycznego życia człowieka.
Seminaria:
1. Podstawowe widomości z zakresu farmakokinetyki i losów leku w ustroju
w zależności od wieku.
2. Leki w okresie ciąży. Antybiotyki i leki psychotropowe. Klasyfikacja FDA.
3. Stosowanie leków przez kobiety karmiące. Współczynnik przenikania do mleka matki
(obliczanie, profilaktyka, leki przeciwwskazane).
4. Zatrucia u dzieci. Postępowanie i profilaktyka farmakologiczna.
5. Odmienności farmakokinetyczne i farmakodynamiczne w wieku rozwojowym.
Dawkowanie u dzieci. Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.
6. Leki przeciwpadaczkowe. Zasady stosowania u dzieci.
7. Szczepionki stosowane u noworodków, niemowląt i dzieci starszych. Aktualny kalendarz
szczepień.
8. Leki stosowane u osób powyżej 65 roku życia. Zasady dawkowania.
9. Grupy leków najczęściej stosowane przez pacjentów w wieku podeszłym. Specyfika
działań niepożądanych i metody zapobiegania powikłaniom.

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

Prezentacja multimedialna, analiza źródeł bibliotecznych, filmy naukowe, przegląd najnowszych
publikacji z dziedziny farmakologii pediatrycznej i geriatrycznej.
Zaliczenie testowe, test jednokrotnego wyboru, 20 pytań.

1. Christof Schaefer, Paul Peters, Richard K. Miller : Drugs during pregnancy and lactation.
Treatment options and risk assessment, Academic Press 2007.
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(nie więcej niż 3
pozycje)

2. W. Janiec, J. Krupińska: Farmakodynamika, PZWL 2010.

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

1. T. Brody, J. Larner, K.P. Minneman: Human Pharmacology. Molecular to clinical, Mosby
2001.

P_W02
P_W03

P_W04

P_W05
P_U01

P_U02

P_U03
P_U04
P_U05

P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe
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Efekty kształcenia
Zna budowę i funkcję barier biologicznych w organizmie, które
wpływają na wchłanianie i dystrybucję leku;
Rozumie procesy, jakim podlega lek w organizmie, w zależności od
drogi podania;
Zna i rozumie procesy farmakokinetyczne: wchłanianie,
rozmieszczenie, metabolizm, uwalnianie (ADME) decydujące
o zależności dawka – stężenie – czas;
Zna i rozumie uwarunkowania fizjologiczne, patofizjologiczne
i
środowiskowe
wpływające
na
przebieg
procesów
farmakokinetycznych;
Zna wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków;
Ocenia różnice we wchłanianiu substancji leczniczej w zależności
od składu leku, jego formy oraz warunkówfizjologicznych
i patologicznych;
Uzasadnia
konieczność
zmian
dawkowania
leku
u indywidualnego chorego (w zależności od schorzeń, wieku,
czynników genetycznych itp.);
Wymienia wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup
leków;
Udziela informacji o działaniu leku w sposób zrozumiały dla
pacjenta;
Przewiduje rodzaje, kryteria i znaczenie badań w ocenie
toksyczności ksenobiotyków oraz określa wymagania dotyczące
tych badań;
Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do
wyszukiwania i selekcjonowania informacji;
Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji;
Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń
wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu /zaliczenia
Łączny nakład pracy studenta

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
D.W1
D.W2
D.W7

D.W9

D.W19
D.U5

D.U7

D.U13
D.U18
D.U20

B.K.1
B.K.2
A.K.2

5 x 3h

15h

5 x 1h

10h

1 x 5h

5h
30h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

15h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_K01
P_K02
P_K03
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta. Ocena zdolności do samodzielnej Zaliczenie testowe.
pracy.

8.11.2012r.

Program opracował

dr n. farm. Piotr Ruszkowski
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

FARMACJA
Hormony płciowe. W jaki
sposób rozważnie
podchodzić do preparatów
hormonalnych?
Katedra Biochemii
Farmaceutycznej
fakultatywny

semestr
VI

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_27

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

stacjonarne

1

dr Michał Cichocki
cichocki@ump.edu.pl,
Tel. (61)8546624
ćwiczenia
seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiedza na temat gospodarki hormonalnej człowieka z zakresu zajęć z przedmiotu Fizjologia
i Biochemia.
Celem przedmiotu jest utrwalenie wiedzy na temat działania hormonów płciowych na organizm
człowieka, ich roli w okresie rozwojowym i życiu dojrzałym oraz zapoznanie z farmaceutycznymi
aspektami oddziaływania preparatów hormonalnych na organizm ludzki. Student potrafi ocenić
ryzyko zastosowania takich preparatów; jest świadomy potencjalnych skutków stosowania leków
hormonalnych przez pacjenta bez kontroli lekarza.
Seminaria

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

218

Fizjologiczne oddziaływanie hormonów płciowych. Ich rola w powstawaniu i dojrzewaniu
organizmu człowieka i rola w regulacji homeostazy. Rola zaburzeń gospodarki hormonalnej w
patofizjologii chorób; choroby układu rozrodczego. Wpływ różnych grup leków na homeostazę
hormonów płciowych. Zmiany w gospodarce hormonalnej wraz z wiekiem; pokwitanie
i klimakterium; hormonalna terapia zastępcza; Preparaty hormonalne w praktyce medycznej –
technologia postaci leku, farmakokinetyka, mechanizmy działania. Wskazania i przeciwwskazania
do stosowania środków hormonalnych; interakcje z innymi lekami i działania niepożądane
preparatów hormonalnych. Skuteczność środków hormonalnych w wybranych sytuacjach
klinicznych. Zastosowanie preparatów hormonalnych w leczeniu niepłodności. Bioetyczne aspekty
stosowania i dyspensowania środków hormonalnych.
Metody: prezentacje, wykłady interaktywne; metody aktywizujące (zadania dla studentów).
Formy prowadzenia zajęć: prezentacje multimedialne Power point, materiały dodatkowe w formie
wydruków, kopie ulotek leków, zadawanie pytań podczas wykładu, przeprowadzanie dyskusji,
rozwiązywanie zadań problemowych w małych grupach.
Test sprawdzający. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność przynajmniej na 80% zajęć oraz
zaliczenie testu końcowego (przynajmniej 60% trafnych odpowiedzi).
1. Biochemia (wyd. IV). L. Stryer, J.M. Berg, J.L. Tymoczko (red.), Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2009.
2. Farmakologia kliniczna. Znaczenie w praktyce medycznej. (wyd. I). K. Orzechowska –
Juzwenko (red.). Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006.
3. Położnictwo i ginekologia (wyd. 4). T. Pisarski (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2002.
1. An overview of oral contraceptives; Mechanism of action and clinical use. C.A. Frye. Neurology
66 (Suppl 3). 2006
2. Emergency Contraception, Clinical Effectiveness Unit. Faculty of Sexual & Reproductive
Healthcare Clinical Guidance. 2011

3. Drug Interactions with Hormonal Contraception. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare
Clinical Guidance. 2011
4. Klauzula sumienia w etyce medycznej. T. Biesaga. Medycyna Praktyczna 12. 2008
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W1

P_W2

P_W3

P_U1

P_U2

P_U3

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Efekty kształcenia
Student zna fizjologię hormonów płciowych i mechanizmy
regulacji hormonalnej, zna budowę i funkcje biologiczne
hormonów płciowych; zna i rozumie mechanizmy modyfikacji
fizjologicznej gospodarki hormonów płciowych przez środki
farmakologiczne, zna ich biochemiczne mechanizmy działania.
Student zna wskazania i przeciwwskazania dla stosowania
preparatów hormonalnych; zna ich działania niepożądane. Zna
drogi podania preparatów hormonalnych, różne postacie
farmaceutyczne i formy ich zastosowania.
Student zna przepisy prawne dotyczące wydawania leków na
receptę i warunki wydawania leków o statusie „Rx” bez recepty
lekarskiej, na tzw. receptę farmaceutyczną
Student stosuje wiedzę biochemiczną do analizy i oceny procesów
fizjologicznych i patologicznych związanych z gospodarką
hormonów płciowych organizmu. Student potrafi wyszukać
i krytycznie ocenić w piśmiennictwie naukowym informacje na
temat działania i zastosowania preparatów hormonalnych
i wykorzystać je w celach praktycznych
Student potrafi udzielić w sposób zrozumiały pacjentowi
informacji na temat sposobów stosowania, dawkowania, wskazań
oraz
działań
niepożądanych
dotyczących
preparatów
hormonalnych. Student potrafi współdziałać z lekarzem
w zakresie optymalizacji farmakoterapii i bezpieczeństwa
stosowania preparatów hormonalnych.
Student potrafi ocenić mechanizm i kierunek działania preparatów
hormonalnych oraz rozstrzygnąć dylematy moralne związane
z tymi działaniami w oparciu o normy i zasady etyczne. Student
potrafi przeprowadzać dyskusję nt. współczesnych problemów
etycznych zawodu farmaceuty, szczególnie w zakresie klauzuli
sumienia dla farmaceuty
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W5
A.W6
A.W9
C.W1
D.W17
D.W19
D.W20
E.W5
E.W1
E.W2
A.U8
C.U38
E.U41

D.U18
D.U44
D.U46
D.U47

A.K1
E.W53
E.U26

7 x 2h
1 x 1h
-

15h

7 x 0.5h
1 x 8h
-

3.5h
8h
26.5h

-

Liczba
godzin

Liczba ECTS

15h

1
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* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

18.5h

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W1
P_W2
P_W3
P_U1
P_U2
P_U3
Data
opracowania
programu
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Formujące

Podsumowujące

Test wstępny – ocena poziomu wiedzy Test podsumowujący – kolokwium końcowe
z omawianego zakresu.
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć,
Ocena zdolności do samodzielnej pracy.

8.11.2012r.

Program opracował

dr n. farm. Michał Cichocki

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)

Poziom i forma
studiów

FARMACJA
Innowacyjne metody
biologii molekularnej
stosowane w diagnostyce
medycznej
Katedra i Zakład Chemii
Klinicznej i Diagnostyki
Molekularnej
semestr
fakultatywny
VI -VIII

Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite magisterskie

F_104

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

stacjonarne

wykłady
9

1

dr hab. Błażej Rubiś
email: blazejr@ump.edu.pl
tel. 61 869 15 49
ćwiczenia
seminaria
6

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Znajomość podstaw biochemii, biologii molekularnej i genetyki oraz budowy genomu.
Celem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności pozwalających na
zrozumienie i poznanie:
- innowacyjnych metod biologii molekularnej stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej,
biotechnologii oraz terapii genowej i technologii rekombinowanych białek.
- innowacyjnych metod klonowania terapeutycznego
- innowacyjnych metod badania zjawisk epigenetycznych
Wykłady
1. Koniec i kropka - innowacyjne metody barwienia, znakowania i identyfikacji markerów
diagnostycznych, nowoczesne metody obrazowania, ksenografty, zielona fluorescencja - GFP
2. Metody badania zjawisk epigenetycznych - wykorzystanie nowoczesnych metod jak
pirosekwencjonowanie czy krzywa topnienia o wysokiej rozdzielczości do identyfikacji zmian
poziomu metylacji
3. Jak znokautować mysz - metody klonowania i transformacji, siRNA, systemy adenowirusowe,
lentiwirusowe, trapia genowa
4. Komórki macierzyste - innowacyjne metody regeneracji tkanek, indukowane komórki
pluripotentne
Seminaria
1. Klonowanie krok po kroku – klonowanie terapeutyczne i reprodukcyjne
2. Potencjał komórek macierzystych – źródła pozyskiwania i sposoby wykorzystania
3. Najnowsze osiągnięcia terapii genowej – największe problemy związane z terapią genową i
największe sukcesy
- pokazy multimedialne i prezentacje
- prezentacje przygotowywane przez studentów
- zaliczenie na podstawie oceny z kolokwium

1. J. Sambrook, E.F. Fritsch, T. Maniatis. Molecular Cloning: A Laboratory Manual.
2. Baza PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
3. Baza Ensemble http://www.ensembl.org/index.html
1. Opracowanie zbiorowe. Klonowanie i komórki macierzyste. Wydawnictwo Agora. 2011
2. Lucjan Jacak, Pawel Hawrylak, Arkadiusz Wojs. Quantum Dots (NanoScience and
Technology).
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia
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P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_K01
P_K02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

zna zaawansowane prawa genetyki klasycznej, populacyjnej i
molekularnej oraz genetyczne aspekty różnicowania komórek;
rozumie zasady dziedziczenia, jest w stanie scharakteryzować genetyczny
polimorfizm populacji ludzkiej;
zna problematykę rekombinacji i klonowania DNA;
zna innowacyjne metody badania genomu;
zna podstawy biotechnologii z zakresu inżynierii genetycznej;
zna trendy i kierunki rozwoju farmacji zawodowej i naukowej;
ocenia uwarunkowania genetyczne rozwoju chorób w populacji ludzkiej;
analizuje podłoże molekularne procesów patologicznych;
uczy się posługiwać współczesnymi technikami badania genomu;;
poznaje zasady stosowania technik biologii molekularnej w biotechnologii
farmaceutycznej, terapii genowej i diagnostyce laboratoryjnej;
poznaje metody biologii molekularnej stosowane w diagnostyce
mikrobiologicznej;
uczy się badać wrażliwość drobnoustrojów na antybiotyki i
chemioterapeutyki;
Potrafi pracować w grupie i konstruktywnie kierować pracami zespołu
oraz działać na rzecz zespołu;
posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do
wyszukiwania i selekcjonowania informacji;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach*
udział w seminariach*
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwium
przygotowanie do seminarium
Łączny nakład pracy studenta

A.W2
A.W3
A.W16
A.W17
A.W23
A.W27
A.U3
A.U12
A.U13
A.U14
A.U17
A.U18
B.K3
B.K1

4 x 2h + 1 x
1h

9h

3 x 2h

6h

1 x 10h
3 x 2h

10h
6h
31h
Licz
ba
ECT
S

Liczba
godzin
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym

6h

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01
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Formujące
sprawdzanie wiedzy

ocena zdolności do samodzielnej pracy i do pracy w zespole:

Podsumowujące
kolokwium zaliczające
przedmiot fakultatywny

1

P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_K01
P_K02
Data
opracowania
programu

ocena zrozumienia zajęć oraz ocena umiejętności udziału w
dyskusji

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć

22 lutego 2013r.

Program opracował

dr hab. Błażej Rubiś
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
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FARMACJA
Język obcy w praktyce
farmaceutycznej
Studium Języków Obcych

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_23
2
ECTS
modułu
mgr Tadeusz Jurek,
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

tjurek@umed.poznan.pl
tel.: 61 854-74-33

semestr
wykłady
ćwiczenia
Forma zajęć
V
30
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
fakultatywny

seminaria
-

Znajomość języka obcego na poziomie A2.
Nauki języka obcego w celu jego praktycznego wykorzystania w komunikacji językowej, w
określonych sytuacjach (podróże, zamawianie posiłków, zakupy). Dlatego student przyswaja
określony zasób wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i struktur gramatycznych. Student
nabywa umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i potrafi
je praktycznie wykorzystać. Fakultet pozwala studentowi konstruować swobodne wypowiedzi
ustne i pisemne. Fakultet umożliwia kontakt z autentycznym językiem (nagrania CD, MP3),
wdraża do samodzielności w procesie uczenia się j. obcego, zgodnie z indywidualną strategią
uczenia się. Lektorat pomaga rozwijać poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości
(nauka nowego języka obcego) dzięki pozytywnej informacji zwrotnej, dotyczącej indywidualnych
kompetencji językowych.
Ćwiczenia
1. Dzień dobry! Nawiązywanie kontaktu, powitanie, pożegnanie, zwroty grzecznościowe,
przedstawianie się, pytanie o samopoczucie, nowości.
2. Przedmioty, artykuły spożywcze w porządku alfabetycznym. Polecenia lektor – studenci.
3. Imię, nazwisko, adres, narodowość, pochodzenie (kraj). Dni tygodnia i nazwy miesięcy.
Podstawowe czasowniki: mieć, mieszkać, lubić, nazywać się.
4. Pytanie o informację. Pytania Co?, Kto?, Dlaczego?, Kiedy?, Skąd jesteś?, Kim jesteś?,
Gdzie mieszkasz?
5. Czy wiesz, co to jest? Jaki jest twój ulubiony…? Nazywanie i opisywanie przedmiotów,
mówienie o preferencjach.
6. Rzeczowniki, opisujące podstawowe przedmioty wokół nas. Zaimki wskazujące ten, ta ,to, te.
7. Przymiotniki, opisujące przedmioty, ludzi, wygląd zewnętrzny.
8. Zaimki dzierżawcze mój, twój. Kolory. Czasowniki: mówić, rozumieć, pamiętać,
zapomnieć, wiedzieć, znać, umieć.
9. Życie studenckie, uczelnia, wydział, rok studiów. Wypełnianie ankiety.
10. Pytanie o wiek. Rodzina.
11. Typowe sytuacje komunikacyjne. Zwroty potoczne.
12. Koniugacje czasowników, rzeczowniki, przymiotniki, zaimki.
13. Wyrażanie stosunków czasowych. Godziny, dni, tygodnie, miesiące.
14. Części ciała, stan zdrowia, podstawowe dolegliwości. Polecenia lekarz – pacjent, dialog - u
lekarza.
15. Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia.
Elementy następujących metod: metoda audiowizualna, komunikacyjna, kognitywna,
bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa. Techniki: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze
zrozumieniem, tłumaczenie, praca w grupach, praca w parach, zadania typu prawda – fałsz,
uzupełnianie zdań, łączenie definicji z wyrazem, łączenie początku zdania z jego końcem,
ćwiczenie wymowy, ćwiczenia gramatyczne, dialogi.
Środki dydaktyczne: podręczniki, hand outy, komputer, nagrania CD, filmy video, plansze

Forma
i warunki
zaliczenia

anatomiczne, słowniki, materiały www.
Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po spełnieniu
warunków (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona).
Język angielski
1. Foley, M and Hall, D. Total English Elementary. Pearson Longman
Język niemiecki
1. Deutsch als Fremdsprache Alltag, Beruf & Co Nivean A1/2 Hueber Verlag 2011
2. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen Kursbuch, 2005 Goethe-Institut, Fraus,
Cornelsen

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Język francuski
1. C. Miquel,Vite et Bien, Methode rapide pour adultes, CLE International 2010.
2. J. Girardet et J.Pecheur, Echo, Methode de francais, CLE Inernational 2009.
3. V. Bazou,Vocabulaire en action A1, CLE International 2010.
Język rosyjski
1.A.Pado, Start. ru. Język rosyjski dla początkujących, WSiP, Warszawa 2006
2.M.Wiatr – Kmieciak, S.Wujek, Wot i my, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2008
Język hiszpański
1. Español en marcha A1+A2, Francisca Castro Viúdez, wydawnictwo SGEL
2. USO elemental, Francisca Castro Viúdez, wydawnictwo Edelsa

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do E.W18; E.W47
udzielania informacji osobistych.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i miesiące).
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące życia
akademickiego i zawodowego.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
codziennych czynności.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
kupowania.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
spożywania posiłków w domu i restauracji .
Zna podstawowe przymiotniki, opisujące przedmioty, osoby,
wygląd zewnętrzny.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
podróżowania.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalająca na
wyszukanie w tekście synonimów i antonimów oraz ich
zastosowanie.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na
parafrazowanie wypowiedzi.
Posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie wypowiedzi
pisemnej i ustnej.
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Posiada wiedzę pozwalającą na sformułowanie wypowiedzi
pisemnej i ustnej.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do
udzielania informacji osobistych.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i miesiące).
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące życia
akademickiego i zawodowego.
P_U01

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
E.U55
gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące zainteresowań i sposobów spędzania
wolnego czasu.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i
miesiące).
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące życia akademickiego i zawodowego.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące codziennych czynności.
Rozumie potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne
dotyczące kupowania.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące spożywania posiłków w domu i
restauracji.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące podróżowania.
Rozumie potrafi użyć synonimy i antonimy wybranych słów.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na
parafrazowanie wypowiedzi.
Umie formułować 2-3 zdaniowe wypowiedzi.
Umie opowiedzieć w o sobie, o innych (kto jest kim, dane
osobowe, adres).
Rozumie wypowiedź pisemną i ustną.
Potrafi sformułować wypowiedź pisemną i ustną.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych.

P_K01

Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach .
B.K3
Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji
egzystencjalnej.
Ma świadomość kontinuum systemu językowego i sprawności w
nim zawartych.
Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z nich różnic
językowych.

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
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30 x 1h

30h

przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 2h

60h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

30h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

30h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

60h

Liczba ECTS

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące
Student jest oceniany na bieżąco podczas ćwiczeń i spotkań
z wykładowcą.
Obserwacja studenta w czasie zajęć.
17.01.2013r.

Program opracował

Podsumowujące
Sprawdzian końcowy.
Obserwacja studenta w czasie zajęć.
mgr Tadeusz Jurek
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

FARMACJA
Kosmeceutyki
Katedra i Zakład Chemii
Farmaceutycznej
fakultatywny

semestr
V

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_28
1
ECTS
modułu
dr Przemysław Zalewski
Osoba odpowiedzialna
pzalewski@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
854-66-49
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiadomości podstawowe dotyczące budowy skóry i jej przydatków, chorób metabolicznych oraz
ogólnoustrojowych zmian patologicznych związanych z procesem starzenia.
Kompleksowa ocena merytoryczna kosmeceutyków oraz nabycie umiejętności we wdrażaniu
i koordynowaniu suplementacji kosmeceutykami z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz
współistniejących jednostek chorobowych prowadzonych pacjentów.
Seminaria
Definicja pojęcia kosmeceutyku (funkcja i budowa skóry, kosmeceutyk w praktyce klinicznej,
podstawy formulacji kosmeceutyku, rynek kosmeceutyków, kontrola skuteczności kosmeceutyku,
mity na temat kosmeceutyków).
Substancje czynne stosowane w kosmeceutykach (retinoidy, witaminy z grupy B, E, C, surowce
roślinne, metale, związki o działaniu nawilżającym, czynniki rozjaśniające skórę, środki
złuszczające, peptydy i białka, antyoksydanty, endogenne czynniki wzrostowe, filtry
przeciwsłoneczne).
Zastosowanie kosmeceutyków w praktyce klinicznej (zastosowanie w terapii zmarszczek,
zaczerwienień twarzy, zaburzeń pigmentacji, pielęgnacja skóry tłustej, suchej i trądzikowej).
Nowe trendy w kosmeceutykach (techniki matrycy genowej, nowa generacja kwasów
hydroksylowych, nowe układy uwalniania przezskórnego stosowane w kosmeceutykach).
Teoretyczne zagadnienia przekazywane są w formie prezentacji multimedialnych.

Warunkiem zaliczenia jest 100% frekwencja na seminariach oraz zdanie ustnego kolokwium
końcowego.
1. Draelos Z. D. Kosmeceutyki, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006.
2. Malinka W. Zarys chemii kosmetycznej, Wydawnictwo Volumed, Wrocław 1999.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
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1. Mitchell L. Schlossman, The Chemistry and Manufacture of Cosmetics, Allured Publishing
Corporation 2000.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna i rozumie zasady dopuszczania do obrotu produktów E.W28
leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków
i suplementów diety.
Zna surowce pochodzenia naturalnego stosowane w lecznictwie C.W36
oraz wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym,
kosmetycznym i spożywczym.

P_W03

P_W04

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Zna różnice między ulotką informacyjną o leku a ulotką dołączaną E.W20
do suplementów diety oraz innych produktów dostępnych
w aptece.
Zna przepisy prawne dotyczące wydawania produktów E.W2
leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów
diety z apteki.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
5 x 3h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

7 x 1h
8 x 1h

7h
8h
30h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

15 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

22

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
Data
opracowania
programu

Formujące
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
ocena zdolności do samodzielnej pracy
ocena zdolności do samodzielnej pracy
ocena zdolności do samodzielnej pracy
7 listopada 2012r.

Program opracował

Podsumowujące
kolokwium

dr Przemysław Zalewski
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
Lektorat języka angielskiego przedmiotu/
F_31
1
ECTS
modułu
mgr Tadeusz Jurek,
Osoba odpowiedzialna
tjurek@umed.poznan.pl
Studium Języków Obcych
(imię, nazwisko, email, nr tel.

FARMACJA

służbowego)

tel.: 61 854-74-33

semestr
wykłady
ćwiczenia
Forma zajęć
V - VIII
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
fakultatywny

seminaria
15

Znajomość języka obcego na poziomie A2.
Nauki języka obcego w celu jego praktycznego wykorzystania w komunikacji językowej,
w określonych sytuacjach (podróże, zamawianie posiłków, zakupy). Dlatego student przyswaja
określony zasób wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i struktur gramatycznych. Student
nabywa umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i potrafi
je praktycznie wykorzystać. Fakultet pozwala studentowi konstruować swobodne wypowiedzi
ustne i pisemne. Fakultet umożliwia kontakt z autentycznym językiem (nagrania CD, MP3),
wdraża do samodzielności w procesie uczenia się j. obcego, zgodnie z indywidualną strategią
uczenia się. Lektorat pomaga rozwijać poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości
(nauka nowego języka obcego) dzięki pozytywnej informacji zwrotnej, dotyczącej indywidualnych
kompetencji językowych.

Treści
programowe

Ćwiczenia
1. Dzień dobry! Nawiązywanie kontaktu, powitanie, pożegnanie, zwroty grzecznościowe,
przedstawianie się, pytanie o samopoczucie, nowości.
2. Przedmioty, artykuły spożywcze w porządku alfabetycznym. Polecenia lektor – studenci.
3. Imię, nazwisko, adres, narodowość, pochodzenie (kraj). Dni tygodnia i nazwy miesięcy.
Podstawowe czasowniki: mieć, mieszkać, lubić, nazywać się.
4. Pytanie o informację. Pytania Co?, Kto?, Dlaczego?, Kiedy?, Skąd jesteś?, Kim jesteś?,
Gdzie mieszkasz?
5. Czy wiesz, co to jest? Jaki jest twój ulubiony…? Nazywanie i opisywanie przedmiotów,
mówienie o preferencjach.
6. Rzeczowniki, opisujące podstawowe przedmioty wokół nas. Zaimki wskazujące ten, ta ,to,
te.
7. Przymiotniki, opisujące przedmioty, ludzi, wygląd zewnętrzny.
8. Zaimki dzierżawcze mój, twój. Kolory. Czasowniki: mówić, rozumieć, pamiętać,
zapomnieć, wiedzieć, znać, umieć.
9. Życie studenckie, uczelnia, wydział, rok studiów. Wypełnianie ankiety.
10. Pytanie o wiek. Rodzina.
11. Typowe sytuacje komunikacyjne. Zwroty potoczne.
12. Koniugacje czasowników, rzeczowniki, przymiotniki, zaimki.
13. Wyrażanie stosunków czasowych. Godziny, dni, tygodnie, miesiące.
14. Części ciała, stan zdrowia, podstawowe dolegliwości. Polecenia lekarz – pacjent, dialog
u lekarza.
15. Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia.

Formy
i metody
dydaktyczne

Elementy następujących metod: metoda audiowizualna, komunikacyjna, kognitywna,
bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa. Techniki: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze
zrozumieniem, tłumaczenie, praca w grupach, praca w parach, zadania typu prawda – fałsz,
uzupełnianie zdań, łączenie definicji z wyrazem, łączenie początku zdania z jego końcem,
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ćwiczenie wymowy, ćwiczenia gramatyczne, dialogi.
Środki dydaktyczne: podręczniki, hand outy, komputer, nagrania CD, filmy video, plansze
anatomiczne, słowniki, materiały www.
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po spełnieniu
warunków (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona).
Język angielski
1. Foley, M and Hall, D. Total English Elementary. Pearson Longman

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_U01

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do E.W18; E.W47
udzielania informacji osobistych.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i miesiące).
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące życia
akademickiego i zawodowego.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
codziennych czynności.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
kupowania.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
spożywania posiłków w domu i restauracji .
Zna podstawowe przymiotniki, opisujące przedmioty, osoby,
wygląd zewnętrzny.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
podróżowania.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalająca na
wyszukanie w tekście synonimów i antonimów oraz ich
zastosowanie.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na
parafrazowanie wypowiedzi.
Posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie wypowiedzi
pisemnej i ustnej.
Posiada wiedzę pozwalającą na sformułowanie wypowiedzi
pisemnej i ustnej.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do
udzielania informacji osobistych.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i miesiące).
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące życia
akademickiego i zawodowego.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
E.U55
gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące zainteresowań i sposobów spędzania
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wolnego czasu.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i
miesiące).
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące życia akademickiego i zawodowego.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące codziennych czynności.
Rozumie potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne
dotyczące kupowania.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące spożywania posiłków w domu i
restauracji.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące podróżowania.
Rozumie potrafi użyć synonimy i antonimy wybranych słów.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na
parafrazowanie wypowiedzi.
Umie formułować 2-3 zdaniowe wypowiedzi.
Umie opowiedzieć w o sobie, o innych (kto jest kim, dane
osobowe, adres).
Rozumie wypowiedź pisemną i ustną.
Potrafi sformułować wypowiedź pisemną i ustną.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych.
Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach .
B.K3
Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji
egzystencjalnej.
Ma świadomość kontinuum systemu językowego i sprawności w
nim zawartych.
Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z nich różnic
językowych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
15 x 1h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 1h

15h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

15h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

30h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
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Formujące

Podsumowujące

P_W01
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

Student jest oceniany na bieżąco podczas ćwiczeń i spotkań
z wykładowcą.
Obserwacja studenta w czasie zajęć.
17.01.2013r.

Program opracował

Sprawdzian końcowy.
Obserwacja studenta w czasie zajęć.
mgr Tadeusz Jurek
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
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FARMACJA
Lektorat języka
francuskiego
Studium Języków Obcych

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_32
1
ECTS
modułu
mgr Tadeusz Jurek,
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

tjurek@umed.poznan.pl
tel.: 61 854-74-33

semestr
wykłady
ćwiczenia
Forma zajęć
V - VIII
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
fakultatywny

seminaria
15

Znajomość języka obcego na poziomie A2.
Nauki języka obcego w celu jego praktycznego wykorzystania w komunikacji językowej, w
określonych sytuacjach (podróże, zamawianie posiłków, zakupy). Dlatego student przyswaja
określony zasób wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i struktur gramatycznych. Student
nabywa umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i potrafi
je praktycznie wykorzystać. Fakultet pozwala studentowi konstruować swobodne wypowiedzi
ustne i pisemne. Fakultet umożliwia kontakt z autentycznym językiem (nagrania CD, MP3),
wdraża do samodzielności w procesie uczenia się j. obcego, zgodnie z indywidualną strategią
uczenia się. Lektorat pomaga rozwijać poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości
(nauka nowego języka obcego) dzięki pozytywnej informacji zwrotnej, dotyczącej indywidualnych
kompetencji językowych.
Ćwiczenia
1. Dzień dobry! Nawiązywanie kontaktu, powitanie, pożegnanie, zwroty grzecznościowe,
przedstawianie się, pytanie o samopoczucie, nowości.
2. Przedmioty, artykuły spożywcze w porządku alfabetycznym. Polecenia lektor – studenci.
3. Imię, nazwisko, adres, narodowość, pochodzenie (kraj). Dni tygodnia i nazwy miesięcy.
Podstawowe czasowniki: mieć, mieszkać, lubić, nazywać się.
4. Pytanie o informację. Pytania Co?, Kto?, Dlaczego?, Kiedy?, Skąd jesteś?, Kim jesteś?,
Gdzie mieszkasz?
5. Czy wiesz, co to jest? Jaki jest twój ulubiony…? Nazywanie i opisywanie przedmiotów,
mówienie o preferencjach.
6. Rzeczowniki, opisujące podstawowe przedmioty wokół nas. Zaimki wskazujące ten, ta ,to,
te.
7. Przymiotniki, opisujące przedmioty, ludzi, wygląd zewnętrzny.
8. Zaimki dzierżawcze mój, twój. Kolory. Czasowniki: mówić, rozumieć, pamiętać,
zapomnieć, wiedzieć, znać, umieć.
9. Życie studenckie, uczelnia, wydział, rok studiów. Wypełnianie ankiety.
10. Pytanie o wiek. Rodzina.
11. Typowe sytuacje komunikacyjne. Zwroty potoczne.
12. Koniugacje czasowników, rzeczowniki, przymiotniki, zaimki.
13. Wyrażanie stosunków czasowych. Godziny, dni, tygodnie, miesiące.
14. Części ciała, stan zdrowia, podstawowe dolegliwości. Polecenia lekarz – pacjent, dialog - u
lekarza.
15. Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia.
Elementy następujących metod: metoda audiowizualna, komunikacyjna, kognitywna,
bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa. Techniki: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze
zrozumieniem, tłumaczenie, praca w grupach, praca w parach, zadania typu prawda – fałsz,
uzupełnianie zdań, łączenie definicji z wyrazem, łączenie początku zdania z jego końcem,
ćwiczenie wymowy, ćwiczenia gramatyczne, dialogi.

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_U01

Środki dydaktyczne: podręczniki, hand outy, komputer, nagrania CD, filmy video, plansze
anatomiczne, słowniki, materiały www.
Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po spełnieniu
warunków (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona).
Język francuski
1. C. Miquel,Vite et Bien, Methode rapide pour adultes, CLE International 2010.
2. J. Girardet et J.Pecheur, Echo, Methode de francais, CLE Inernational 2009.
3. V. Bazou,Vocabulaire en action A1, CLE International 2010.

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do E.W18; E.W47
udzielania informacji osobistych.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i miesiące).
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące życia
akademickiego i zawodowego.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
codziennych czynności.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
kupowania.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
spożywania posiłków w domu i restauracji .
Zna podstawowe przymiotniki, opisujące przedmioty, osoby,
wygląd zewnętrzny.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
podróżowania.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalająca na
wyszukanie w tekście synonimów i antonimów oraz ich
zastosowanie.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na
parafrazowanie wypowiedzi.
Posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie wypowiedzi
pisemnej i ustnej.
Posiada wiedzę pozwalającą na sformułowanie wypowiedzi
pisemnej i ustnej.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do
udzielania informacji osobistych.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i miesiące).
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące życia
akademickiego i zawodowego.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
E.U55
gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące zainteresowań i sposobów spędzania
wolnego czasu.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
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gramatyczne dotyczące jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i
miesiące).
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące życia akademickiego i zawodowego.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące codziennych czynności.
Rozumie potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne
dotyczące kupowania.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące spożywania posiłków w domu i
restauracji.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące podróżowania.
Rozumie potrafi użyć synonimy i antonimy wybranych słów.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na
parafrazowanie wypowiedzi.
Umie formułować 2-3 zdaniowe wypowiedzi.
Umie opowiedzieć w o sobie, o innych (kto jest kim, dane
osobowe, adres).
Rozumie wypowiedź pisemną i ustną.
Potrafi sformułować wypowiedź pisemną i ustną.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych.
Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach .
B.K3
Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji
egzystencjalnej.
Ma świadomość kontinuum systemu językowego i sprawności w
nim zawartych.
Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z nich różnic
językowych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
15 x 1h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 1h

15h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

15h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

30h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
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Formujące
Student jest oceniany na bieżąco podczas ćwiczeń i spotkań
z wykładowcą.

Podsumowujące
Sprawdzian końcowy.

P_K01
Data
opracowania
programu

Obserwacja studenta w czasie zajęć.
17.01.2013r.

Program opracował

Obserwacja studenta w czasie zajęć.
mgr Tadeusz Jurek
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

FARMACJA
Lektorat języka
niemieckiego
Studium Języków Obcych

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_33
1
ECTS
modułu
mgr Tadeusz Jurek,
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

tjurek@umed.poznan.pl
tel.: 61 854-74-33

semestr
wykłady
ćwiczenia
Forma zajęć
V - VIII
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
fakultatywny

seminaria
15

Znajomość języka obcego na poziomie A2.
Nauki języka obcego w celu jego praktycznego wykorzystania w komunikacji językowej,
w określonych sytuacjach (podróże, zamawianie posiłków, zakupy). Dlatego student przyswaja
określony zasób wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i struktur gramatycznych. Student
nabywa umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i potrafi
je praktycznie wykorzystać. Fakultet pozwala studentowi konstruować swobodne wypowiedzi
ustne i pisemne. Fakultet umożliwia kontakt z autentycznym językiem (nagrania CD, MP3),
wdraża do samodzielności w procesie uczenia się j. obcego, zgodnie z indywidualną strategią
uczenia się. Lektorat pomaga rozwijać poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości
(nauka nowego języka obcego) dzięki pozytywnej informacji zwrotnej, dotyczącej indywidualnych
kompetencji językowych.

Treści
programowe

Ćwiczenia
1. Dzień dobry! Nawiązywanie kontaktu, powitanie, pożegnanie, zwroty grzecznościowe,
przedstawianie się, pytanie o samopoczucie, nowości.
2. Przedmioty, artykuły spożywcze w porządku alfabetycznym. Polecenia lektor – studenci.
3. Imię, nazwisko, adres, narodowość, pochodzenie (kraj). Dni tygodnia i nazwy miesięcy.
Podstawowe czasowniki: mieć, mieszkać, lubić, nazywać się.
4. Pytanie o informację. Pytania Co?, Kto?, Dlaczego?, Kiedy?, Skąd jesteś?, Kim jesteś?,
Gdzie mieszkasz?
5. Czy wiesz, co to jest? Jaki jest twój ulubiony…? Nazywanie i opisywanie przedmiotów,
mówienie o preferencjach.
6. Rzeczowniki, opisujące podstawowe przedmioty wokół nas. Zaimki wskazujące ten, ta ,to,
te.
7. Przymiotniki, opisujące przedmioty, ludzi, wygląd zewnętrzny.
8. Zaimki dzierżawcze mój, twój. Kolory. Czasowniki: mówić, rozumieć, pamiętać,
zapomnieć, wiedzieć, znać, umieć.
9. Życie studenckie, uczelnia, wydział, rok studiów. Wypełnianie ankiety.
10. Pytanie o wiek. Rodzina.
11. Typowe sytuacje komunikacyjne. Zwroty potoczne.
12. Koniugacje czasowników, rzeczowniki, przymiotniki, zaimki.
13. Wyrażanie stosunków czasowych. Godziny, dni, tygodnie, miesiące.
14. Części ciała, stan zdrowia, podstawowe dolegliwości. Polecenia lekarz – pacjent, dialog
u lekarza.
15. Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia.

Formy
i metody
dydaktyczne

Elementy następujących metod: metoda audiowizualna, komunikacyjna, kognitywna,
bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa. Techniki: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze
zrozumieniem, tłumaczenie, praca w grupach, praca w parach, zadania typu prawda – fałsz,
uzupełnianie zdań, łączenie definicji z wyrazem, łączenie początku zdania z jego końcem,
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Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_U01

ćwiczenie wymowy, ćwiczenia gramatyczne, dialogi.
Środki dydaktyczne: podręczniki, hand outy, komputer, nagrania CD, filmy video, plansze
anatomiczne, słowniki, materiały www.
Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po spełnieniu
warunków (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona).
Język niemiecki
1. Deutsch als Fremdsprache Alltag, Beruf & Co Nivean A1/2 Hueber Verlag 2011
2. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen Kursbuch, 2005 Goethe-Institut, Fraus,
Cornelsen

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do E.W18; E.W47
udzielania informacji osobistych.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i miesiące).
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące życia
akademickiego i zawodowego.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
codziennych czynności.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
kupowania.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
spożywania posiłków w domu i restauracji .
Zna podstawowe przymiotniki, opisujące przedmioty, osoby,
wygląd zewnętrzny.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
podróżowania.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalająca na
wyszukanie w tekście synonimów i antonimów oraz ich
zastosowanie.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na
parafrazowanie wypowiedzi.
Posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie wypowiedzi
pisemnej i ustnej.
Posiada wiedzę pozwalającą na sformułowanie wypowiedzi
pisemnej i ustnej.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do
udzielania informacji osobistych.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i miesiące).
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące życia
akademickiego i zawodowego.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
E.U55
gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące zainteresowań i sposobów spędzania
wolnego czasu.

239

P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i
miesiące).
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące życia akademickiego i zawodowego.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące codziennych czynności.
Rozumie potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne
dotyczące kupowania.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące spożywania posiłków w domu i
restauracji.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące podróżowania.
Rozumie potrafi użyć synonimy i antonimy wybranych słów.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na
parafrazowanie wypowiedzi.
Umie formułować 2-3 zdaniowe wypowiedzi.
Umie opowiedzieć w o sobie, o innych (kto jest kim, dane
osobowe, adres).
Rozumie wypowiedź pisemną i ustną.
Potrafi sformułować wypowiedź pisemną i ustną.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych.
Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach .
B.K3
Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji
egzystencjalnej.
Ma świadomość kontinuum systemu językowego i sprawności w
nim zawartych.
Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z nich różnic
językowych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
15 x 1h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 1h

15h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

15h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

30h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
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Formujące
Student jest oceniany na bieżąco podczas ćwiczeń i spotkań

Podsumowujące
Sprawdzian końcowy.

P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

z wykładowcą.
Obserwacja studenta w czasie zajęć.
17.01.2013r.

Program opracował

Obserwacja studenta w czasie zajęć.
mgr Tadeusz Jurek
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
P_U01
P_K01
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FARMACJA
Metody chromatograficzne
w analizie leku roślinnego
Katedra i Zakład
Farmakognozji
fakultatywny

semestr
V - VI

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_38
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Irena Matławska
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

irenamatlawska@poczta.onet.pl
tel. 61 854-67-02

ćwiczenia
15

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiadomości na temat budowy związków chemicznych obecnych w roślinach, procesów
biochemicznych, podstaw analizy chromatograficznej.
Zapoznanie z metodami chromatograficznymi wykorzystywanymi w
analizie surowców
i preparatów roślinnych, z warunkami ekstrakcji stosowanymi w celu przygotowania frakcji do
badań, metodami i warunkami chromatografii, sposobami wizualizacji plam związków na
chromatogramach, znaczeniem wzorców, markerów (reakcje barwne, UV). Nabycie umiejętności
zinterpretowania uzyskanych wyników.
Ćwiczenia
Badania
roślinnych
składników
preparatów
leczniczych
wybranymi
metodami
chromatograficznymi. Poznanie zasad wyodrębniania frakcji do badań, w zależności od
analizowanych związków, metod rozdziału, wizualizacji plam związków i nabycie umiejętności
samodzielnej interpretacji uzyskanych wyników. Dyskusje na temat właściwości leczniczych,
działań niepożądanych, przeciwwskazań, interakcji składników badanych preparatów roślinnych.
Ćwiczenia 15 godz. Wykonanie analiz wybranych preparatów roślinnych, przygotowanie
protokołu z przeprowadzonej analizy, interpretacja wyników, ocena zgodności z wymaganiami,
normą, udział w dyskusji na temat działania, zastosowania, działań ubocznych, przeciwwskazań
i interakcji składników preparatów, roli poszczególnych składników preparatu w leku złożonym.
Warunkiem zaliczenia jest udział w wykonywaniu analiz, interpretacja wyników, dyskusje na
temat działania analizowanych leków.
FP VI-IX
Wagner H., Bladt S Plant Drug Analysis A Thin Layer Chromatography Atlas, Sprinter – Verlag
Berlin Heidelberg 1996.
Ulotki producentów badanych preparatów roślinnych i inne informacje na temat składników
preparatów, dostępne w intrenecie na stronach producentów.
Efekty kształcenia
Zna wybrane surowce wykorzystywane w przemyśle
farmaceutycznym do produkcji analizowanych preparatów
roślinnych, grupy związków w nich obecnych, działanie,
zastosowanie.
Zna metody oceny surowców wchodzących w skład preparatów
ziołowych.
Posiada umiejętność zastosowania metod chromatograficznych
w analizie preparatów roślinnych.
Posiada świadomość stałego dokształcania się w zakresie analizy
fitochemicznej.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W36
C.W37
C.W38
C.W39
C.U36
C.U37
B.K1

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 1h

15h

2x 1h

2h

5 x 2h

10h

27h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.
Udział w dyskusji, interpretacja wyników i wyciąganie
wniosków.
7 listopada 2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Zaliczenie na podstawie wykonanych
analiz i prawidłowo sporządzonego
protokołu.

dr Ewa Witkowska – Banaszczak
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia
Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

Poziom i forma
studiów

FARMACJA
Metody izolacji i analityki
związków biologicznie
czynnych w surowcach
roślinnych
Katedra i Zakład
Farmakognozji
fakultatywny

semestr
V - VI

Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_39

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

Punkty
ECTS

stacjonarne

1

prof. dr hab. Irena Matławska
irenamatlawska@poczta.onet.pl
tel. 61 854-67-02

wykłady
-

ćwiczenia
15

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiadomości na temat budowy związków chemicznych obecnych w roślinach, zna podstawy metod
preparatyki, podstaw analizy ilościowej i jakościowej związków organicznych.
Poznanie przykładowych metod stosowanych w izolacji i analityce surowców roślinnych oraz
preparatów zawierających wyciągi roślinne.
Ćwiczenia
Wykonanie analiz wybranych preparatów ziołowych i surowców roślinnych (TLC), oznaczeń
zawartości wybranych grup związków metodami farmakopealnymi, izolacja wybranego związku
naturalnego z materiału roślinnego i jego wstępna identyfikacja (TLC, UV-VIS). Interpretacja
uzyskanych wyników, opracowanie protokołu.
Ćwiczenia 15 godz. Wykonanie analiz wybranych surowców i preparatów roślinnych,
przygotowanie protokołu z przeprowadzonej analizy, interpretacja wyników, ocena zgodności
z wymaganiami, normą. Izolacja wybranego związku/zespołu związków z materiału roślinnego,
wstępna identyfikacja wybranymi metodami, udział w dyskusji.
Warunkiem zaliczenia jest wykonanie analiz, izolacja związku/zespołu związków, identyfikacja,
interpretacja wyników, dyskusje na temat zastosowanych metod analitycznych .
Farmakopea Polska VI- IX.
Wagner H, Bladt S: Plant drug analysis, a thin layer chromatography atlas. Springer-Verlag 1996.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
P_U01

P_K01
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Ulotki producentów badanych preparatów roślinnych i inne informacje na temat składników
preparatów dostępne w intrenecie.
Czasopisma: Herba Polonica, Postępy Fitoterapii, Czasopismo Aptekarskie i inne.
Efekty kształcenia
Zna związki czynne obecne w surowcach wykorzystywanych
w przemyśle farmaceutycznym.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

C.W36
C.W37
C.W38
Zna metody oceny surowców wchodzących w skład preparatów C.W39
roślinnych.
Posiada umiejętność zastosowania
metod analitycznych C.U36
w analizie jakościowej i ilościowej surowców i preparatów C.U37
roślinnych. Potrafi wyizolować związek/zespół związków,
przeprowadzić wstępne badania identyfikacyjne.
Posiada świadomość stałego dokształcania się w zakresie analizy B.K1
fitochemicznej.

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 1h

15h

2x 1h

2h

5 x 2h

10h

27 h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.
Udział czynny w dyskusjach.

7 listopada 2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Zaliczenie na podstawie wykonanych
analiz i prawidłowo sporządzonego
protokołu.

dr Anna Gawron-Gzella
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
246

FARMACJA

Poziom i forma
studiów

Mikrobiologiczna kontrola
środków farmaceutycznych
Kod
i materiałów medycznych
przedmiotu/
oraz wyrobów
modułu
perfumeryjnokosmetycznych
Katedra i Zakład Genetyki i
Mikrobiologii
Farmaceutycznej
fakultatywny

semestr
V - VI

Studia I stopnia

F_106

Punkty
ECTS

(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

wykłady
-

1

dr hab. Marzena Gajęcka,
prof. nadzw. UM
gamar@man.poznan.pl
61 854 67 21; 61 854 67 20

Osoba odpowiedzialna

Forma zajęć
i liczba godzin

stacjonarne

ćwiczenia
15

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Podstawowa wiedza z zakresu biologii anatomii i fizjologii człowieka.
Celem kształcenia w ramach fakultetu z Mikrobiologii jest opanowanie wiedzy z zakresu zasad
dobrej praktyki produkcji kosmetyków (GMP) oraz opanowanie wiedzy o obowiązujących
normach czystości mikrobiologicznej kosmetyków.
Student po zakończeniu nauczania nabywa umiejętności:
- ocena jakości mikrobiologicznej kosmetyków oraz procesu ich wytwarzania.
- analizowania i interpretacji uzyskanych wyników badań czystości mikrobiologicznej
kosmetyków
- sporządzenia protokołu z badania
- wykonanie oraz ocena testu konserwacji
- sporządzenia raportu z otrzymanych wyników
Ćwiczenia
Badanie poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego kosmetyków wg Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002r.
Omówienie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP).
Wykonanie i interpretacja testu konserwacji.
- ćwiczenia praktyczne
- objaśnienie lub wyjaśnienie
- dyskusja
Ćwiczenia polegają na samodzielnym wykonaniu badania czystości mikrobiologicznej
kosmetyków wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002r, oraz właściwej
interpretacji uzyskanych wyników. Samodzielne wykonanie testu obciążeniowego i sprawdzenie
na podstawie uzyskanych wyników czy użyty środek konserwujący jest skuteczny. Zadania do
samodzielnego rozwiązania obejmują swoim zakresem materiał przedstawiony w trakcie zajęć,
oraz materiały przygotowane przez pracowników Katedry.
Zaliczenie fakultetu uzyskują ci studenci, którzy będą obecni na wszystkich godzinach objętych
programem fakultetu, oraz na teście końcowym uzyskają minimum 65% pozytywnych
odpowiedzi.
1.Mikrobiologia farmaceutyczna Problemy produkcji i kontroli leków; W. Parnowska, PZWL,
Warszawa 2005
2. Materiały opracowane w Katedrze
1. Mikrobiologia dla farmaceutów; W. Kędzia; AM Poznań, 1994,

2.Farmakopea Polska
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

P_U01
P_U02

Bilans nakładu
pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia

Efekty kształcenia
Zna zasady diagnostyki mikrobiologicznej.
Opisuje wpływ chemioterapeutyków, środków dezynfekcyjnych
i antyseptycznych na drobnoustroje dezynfekcyjnych i antyseptycznych
na drobnoustroje.
Przygotowuje podłoża i pożywki mikrobiologiczne, prowadzi posiewy
i hodowle drobnoustrojów oraz wykonuje preparaty mikrobiologiczne.
Identyfikuje drobnoustroje na podstawie cech morfologicznych oraz
właściwości fizjologicznych i hodowlanych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A.W20
A.W19

A.U15
A.U16

3x5h

15h

3 x 2h

6h

1 x 4h

4h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

*Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

25h
Liczba
ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01

P_W02
P_U01
P_U02
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć; ocena umiejętności
formułowania wyników na podstawie wykonanych badań

kolokwium zaliczeniowe pisemne

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena zdolności do
samodzielnej pracy, opracowanie raportu z badań

zaliczenie praktyczne

25.02.2013 r.

Program opracowała

mgr Magdalena Ratajczak
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
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FARMACJA
Nutrikosmetyki
Katedra i Zakład Chemii
Farmaceutycznej
fakultatywny

semestr
V

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_43
1
ECTS
modułu
dr n. farm. Judyta Cielecka-Piontek
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

jpiontek@ump.edu.pl
618546649

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiadomości na temat budowy skóry i funkcjonowania jej przydatków, chorób metabolicznych
oraz zmian patologicznych związanych z procesem starzenia, oraz podstawowych jednostek
chorobowych.
Nabycie umiejętności wyboru nutrikosmetyku, oceny jego składu oraz zdolności definiowania
bezpieczeństwa jego stosowania w odniesieniu do stosowania w wybranych subpopulacjach
(wiekowych, przy współistnieniu jednostek chorobowych).
Nabywanie kompetencji do pracy z pacjentem w zakresie wyboru nutrikosmetyków w zależności
od indywidualnych wymagań pacjentów oraz współistniejących jednostek chorobowych.
Seminaria
Nutrikosmetyki jako grupa suplementów z największym potencjałem rozwojowym (analiza badań
marketingowych, perspektywy rozwoju, przepisy rejestracyjne).
Omówienie mechanizmów starzenia skóry i możliwości zastosowania nutrikosmetyków w celu
opóźniania efektów starzenia.
Charakterystyka substancji aktywnych wchodzących w skład preparatów stosowanych
w kulturystyce.
Charakterystyka substancji aktywnych wchodzących w skład preparatów wspomagających proces
odchudzania.
Charakterystyka substancji aktywnych wchodzących w skład preparatów: wzmacniających włosy
i paznokcie, antycellulitowych, wspomagających i utrwalających efekty opalania, redukujących
trądzik oraz wpływających na nawodnienienie skóry. Omówienie profilu bezpieczeństwa
stosowania nutrikosmetyków (działania niepożądane, interakcje pomiędzy lekami
a nutrikosmetykami).
Teoretyczne zagadnienia przekazane w formie prezentacji multimedialnych.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na seminariach oraz zdanie pisemnego testu jednokrotnego
wyboru.
Mitchell L. Schlossman, The Chemistry and Manufacture of Cosmetics, Allured Publishing
Corporation 2000.
Draelos Z. D. Kosmeceutyki, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006.
Najnowsze publikacje na temat substancji aktywnych stosowanych w nutrikosmetykach.
Malinka W. Zarys chemii kosmetycznej, Wydawnictwo Volumed, Wrocław 1999.
Chemia nowoczesnych kosmetyków , Substancje aktywne w preparatach i zabiegach
kosmetycznych, A .Marzec, TNOiK Toruń, 2010.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

P_W01

P_W02

P_W03

P_W04
P_U01

P_U02
P_U03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Zna surowce pochodzenia naturalnego stosowane w lecznictwie
oraz wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym,
kosmetycznym i spożywczym.
Zna przepisy prawne dotyczące wydawania produktów
leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów
diety.
Zna różnice między ulotką informacyjną o leku a ulotką
dołączoną do suplementów diety oraz innych produktów
dostępnych w aptece.
Zna podstawowe źródła informacyji o leku (książki, czasopisma,
bazy danych).
Zna i rozumie zasady dopuszczania do obrotu produktów
leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów
diety.
Ocenia profil działania określonego preparatu na podstawie
znajomości jego składu.
Właściwie udziela informacji o stosowaniu suplementów diety
i preparatów spożywczych .
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

C.W36

E.W2

E.W20

E.W18
E.W28

D.U36
D.U64

5 x 3h
2 x 1h

15h
2h

6 x 1h
7 x 1h

6h
7h
30h

Liczba godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
Data
opracowania
programu

Formujące
Ocena ciągła w trakcie zajęć
Ocenianie ciągłe przez nauczyciela
Ocenianie ciągłe przez nauczyciela
Ocenianie ciągłe przez nauczyciela
Ocena ciągła w trakcie zajęć
Ocenianie ciągłe przez nauczyciela
Ocenianie ciągłe przez nauczyciela
8 listopada 2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Zaliczenie zajęć
Zaliczenie zajęć
Zaliczenie zajęć
Zaliczenie zajęć
Test
Zaliczenie zajęć
Zaliczenie zajęć
dr n. farm. J. Cielecka-Piontek
jpiontek@ump.edu.pl
861546649
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

FARMACJA
Obrazowanie cyfrowe
w medycynie i farmacji
Katedra i Zakład Chemii
Organicznej
fakultatywny

semestr
V - VI

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_44
1
ECTS
modułu
dr hab. Marek K. Bernard
Osoba odpowiedzialna
mbernard@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
8546675
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Podstawowa wiedza na temat sztuki i obsługi komputera.
Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej wykorzystania cyfrowego obrazowania w naukach
farmaceutycznych i medycznych.
Seminaria
Fakultet poświęcony jest zastosowaniu cyfrowej fotografii i skanowania do ilustracji publikacji
naukowych, prac dyplomowych i prezentacji ustnych. Obejmuje podstawy fotografii tematycznej
ze szczególnym uwzględnieniem makrofotografii, podstawy kompozycji obrazu cyfrowego,
a także komputerowej obróbki fotografii cyfrowej. W ramach "cyfrowej ciemni" przedyskutowane
zostaną elementy korekcji i modyfikacji zdjęć i skanów cyfrowych oraz przygotowanie
materiałów do wydruku i do internetu.
Prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, animacje komputerowe, zajęcia samodzielne
przy komputerze.
Zaliczenie na podstawie projektu praktycznego.
1. Freeman, M. Okiem Fotografa. Sztuka komponowania i projektowania zdjęć cyfrowych,
National Geographic (G + JRBA) 2008.
2. Thompson, R. Makro i Szczegóły, Zoner Press 2008.
3. Evening M. Mistrzowska Edycja Zdjęć. Adobe Photoshop CS5/CS5 Pl dla fotografów,
Helion 2011.
1. Busch, D. D. Skanowanie cyfrowe, Wydawnictwo RM 2005.
2. Briot, A. Fotografia artystyczna. Od inspiracji do obrazu. Helion 2011.
Efekty kształcenia

zna podstawy technik informatycznych oraz zasady pracy z programami graficznymi;
P_W02
potrafi wykonać zdjęcie cyfrowe lub skan;
P_U01
potrafi edytować zdjęcia i skany w programach graficznych
w stopniu podstawowym;
P_U02
potrafi przygotować grafikę do ilustracji pracy magisterskiej,
prezentacji posterowej i multimedialnej oraz pracy naukowej;
P_K01
Umiejętność pracy zespołowej;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
Bilans nakładu
udział w wykładach
pracy studenta
udział w ćwiczeniach *
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Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
B.W26
B.U16
B.U15, B.U16
F.U5, F.U6
B.K3

udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

10 x 1h + 1 x
5h
3 x 1h

15h

2 x 6h

12h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

3h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

18h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

27h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena zdolności do Zaliczenie na podstawie
samodzielnej pracy.
projektu praktycznego.

8 listopada 2012r.

Program opracował

dr hab. Marek K. Bernard
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Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)
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FARMACJA
Ocena kosztów terapii dla
wybranych leków z grupy
OTC
Katedra i Zakład
Farmakoekonomiki i Farmacji
Społecznej
semestr
fakultatywny
V - VI

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_45
2
ECTS
modułu
dr Krzysztof Kus,
Osoba odpowiedzialna
kkus@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
618546920
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
30
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student powinien znać podstawy z zakresu mechanizmu działania leków, farmakoterapii, Chemii
leków i Farmakognozji.
Leki i produkty lecznicze z grupy OTC stanowią istotny odsetek wśród preparatów wydawanych
z apteki. Absolwent studiów farmaceutycznych powinien posiadać wszechstronną wiedzę
dotyczącą leków i paraleków. Powinien swobodnie poruszać się w obszarach związanych z opieką
farmaceutyczną, z rozpoznawaniem i oceną możliwości pomocy pacjentowi w pierwszych
objawach chorobowych na podstawie przeprowadzonego wywiadu.
Seminaria
1. Definicja i różnice między lekiem OTC, suplementem diety i wyrobem medycznym;
2. Poznanie podstawowych nazw handlowych preparatów wydawanych w aptekach bez
recepty;
3. Sposób dawkowania, zasady przechowywania i drogi podania leków OTC. Nazewnictwo
handlowe oraz zwyczajowe leków OTC. Omówienie klasycznych błędów językowych
i przykładów oczekiwań pacjentów w odniesieniu do nazwy handlowej preparatu i jego
opakowania zewnętrznego.
4. Ekonomiczne aspekty leczenia preparatami OTC. Import równoległy leków. Podział
społeczeństwa na subpopulacje ze względu na możliwości finansowe. Propozycje
zastosowania technik sprzedażowych w zależności od zasobności pacjenta;
5. Różnica skuteczności leczenia i schematu terapeutycznego pomiędzy preparatami OTC
i lekami na receptę;
6. Przedstawienie sposobów prowadzenia wywiadu z pacjentem, identyfikacji jego potrzeb
zdrowotnych, rozpoznania potencjalnych problemów lekowych i ich eliminacji;
7. Umiejętne prezentowanie oferty produktów OTC i wskazanie ich potencjalnej skuteczności
w odniesieniu do danej jednostki chorobowej;
8. Podstawy wiedzy z zakresu dermokonsultacji oraz informacje dotyczące znaczenia jakości
funkcjonalnej i technicznej dermo kosmetyków dostępnych w aptece;
9. Umiejętność wskazania leków OTC wykorzystywanych w terapii dzieci, młodzieży i osób
dorosłych;
10. Proponowanie zamienników leków OTC oraz znajomość asortymentu aptecznego
pozwalająca na połączenie dwóch lub więcej preparatów celem uzyskania skutecznego
i kosztowo efektywnego leczenia.
Seminaria w formie technik multimedialnych. Analiza i dyskusja problemów oraz praca
w grupach.
Zaliczenie przedmiotu w oparciu o pozytywny wynik pisemno-testowego sprawdzianu nowo
zdobytej wiedzy.
1. Farmacja Praktyczna, red. Jachowicz R., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
2. Leki współczesnej terapii, Podlewski J. K., , Chwalibogowska-Podlewska A., Warszawa 2010.
3. Opieka Farmaceutyczna. Objawy, Rozpoznanie i leczenie. Rutter P., Elsevier Urban &

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
P_U01
P_U02
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Partner.
1. Leki i pożywienie, Zachwieja Z., MedPharm 2008.
2. Vademecum Aptekarza, Telejko E., Winnicka K., Wydawnictwo Kwadryga.
Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Efekty kształcenia
Potrafi wskazać grupy leków OTC wykorzystywanych w różnych
schorzeniach i problemach zgłaszanych przez pacjenta w trakcie
wizyty w aptece.
Wykazuje umiejętność wyboru właściwego leku OTC,
suplementu diety lub wyrobu medycznego.
Zna podstawowe nazwy handlowe leków OTC i paraleków oraz
wskazuje nowości lekowe na rynku aptecznym.
Potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem oraz doradzić
optymalny preparat z grupy leków OTC i paraleków.
Posiada umiejętności doradcze oraz potrafi pracować zespołowo
i propagować działania prozdrowotne.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

E.W1. E.W6. E.W15. E.W20.

E.W1. E.W2. E.W20. E.W28.
E.W55.
E.U2. E.U10. E.U27. E.U52.
E.U4. E.U29. E.U35. E.U54.
E.U55.
A.K2. A.K3. B.K3.

10 x 3h

30h

15 x 1h
2 x 5h

15h
10h
55h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

30h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

45h

Liczba ECTS

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja indywidualnej i grupowej pracy
studentów w trakcie zajęć
Obserwacja indywidualnej i grupowej pracy
studentów w trakcie zajęć
Obserwacja indywidualnej i grupowej pracy
studentów w trakcie zajęć
Obserwacja indywidualnej i grupowej pracy
studentów w trakcie zajęć
Obserwacja indywidualnej i grupowej pracy
studentów w trakcie zajęć
06.11.2012r.

Program opracował

Podsumowujące
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemno testowej
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemno testowej
Weryfikacja nabytych umiejętności w formie
sprawdzianu praktycznego
Weryfikacja nabytych umiejętności w formie
sprawdzianu praktycznego
Weryfikacja nabytych umiejętności w formie
sprawdzianu praktycznego i scen rodzajowych
mgr farm. Tomasz Zaprutko
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

FARMACJA
Podstawy neurobiologii
Pracownia Neurobiologii
Katedry Neurologii UMP
fakultatywny

semestr
V-VI

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_54
1
ECTS
modułu
dr hab. Jolanta Dorszewska,
Osoba odpowiedzialna
dorszewskaj@yahoo.com
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
618691439, -1134
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie biochemii i fizjologii układu
nerwowego.
Celem prowadzonych zajęć będzie wyjaśnienie studentom podstawowych zagadnień z zakresu
patogenezy i diagnostyki oraz terapii wybranych schorzeń neurologicznych.
Seminaria
Na zajęciach omawiane będą zagadnienia związane z fizjologicznym i patologicznym starzeniem
się, w tym dwie najczęściej występujące choroby wieku podeszłego, choroba Alzheimera i choroba
Parkinsona. Jak również będzie omawiany patomechanizm schorzenia dotykającego w większości
ludzi młodych, jednej z najczęściej występujących chorób demielinizacyjnych, stwardnienia
rozsianego, SM. Zostaną również przedstawione najnowsze poglądy na neurogenezę i metody
diagnostyczne stosowane w neurologii

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
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1. Zarys anatomii układu nerwowego.
2. Przewodnictwo w układzie nerwowym.
3. Biochemiczne aspekty przewodnictwa nerwowego.
4. Procesy niedotlenieniowe i niedokrwienne mózgu.
5. Schorzenia otępienne ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera.
6. Choroby układu pozapiramidowego ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona.
7. Zmiany w obrębie neuronu ruchowego w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego
(SLA). Patogeneza i objawy choroby Huntingtona.
8. Procesy immunologiczne w stwardnieniu rozsianym (SM).
9. Neurochemia padaczki.
10. Apoptoza a proces starzenia się oraz niektóre schorzenia neurologiczne.
11. Neurogeneza i plastyczność synaptyczna oun w starzeniu się i w chorobach
neurodegeneracyjnych.
12. Drogi apoptozy w guzach mózgu.
13. Diagnostyka chorób neurologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod
biochemicznych.
14. Diagnostyka płynu mózgowo-rdzeniowego.
15. Zaliczenie zajęć.
Wejściówka, praca w grupach, prezentacja.
Student będzie oceniany na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz ustnego kolokwium
końcowego.
1. Adamczewska-Goncerzewicz
Uczelniane, 2001.

Z,

Podstawy

Neurochemii

Klinicznej,

Wydawnictwo

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

2. Kozubski W, Dorszewska J, Apoptoza w chorobach ośrodkowego układu nerwowego,
Czelej, 2008.
1. Siegel GJ et al., Basic Neurochemistry, Reven Press, NY, 1994.
Efekty kształcenia
Zna procesy neurobiologiczne zachodzące w organizmie, w
warunkach zdrowia i podstawowych chorób neurologicznych.
Zna neurobiologiczne podstawy procesów starzenia się.
Rozumie funkcjonowanie układu nerwowego na poziomie
zależności neurobiologicznych.
Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń neurochemicznych i
powodowanych nimi zmian chorobowych oraz metody ich oceny.
Rozumie związek między objawami klinicznymi i strategią
leczenia w przypadku zaburzeń neurologicznych.
Poszerza wiedzę farmakologiczną w zakresie działania i skutków
ubocznych leków w wybranych stanach chorobowych układu
nerwowego.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W5
A.W7
A.W10
A.U7
A.U12
A.U8
B.U3
D.U7
D.U17

3 x 5h

15h

2 x 3h
1 x 5h

6h
5h
26h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U01
P_U03
P_U02
P_U03
Data
opracowania
programu

Formujące
Wejściówka

Podsumowujące
Kolokwium zaliczeniowe

Obserwacja pracy studenta.
Ocena umiejętności dyskusji i wyciągania wniosków.

27.11.2012r.

Program opracowała

dr hab. Jolanta Dorszewska
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku

Poziom i forma
studiów

FARMACJA

Nazwa
przedmiotu/
modułu

Pozaeuropejskie rośliny
lecznicze w preparatach
określonych jako
suplementy diety

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład
Farmakognozji

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

fakultatywny

semestr
V - VI

Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_59

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

stacjonarne

1

dr hab. Wiesława Bylka, prof.
nadzw. UM
wieslawabylka@tlen.pl
61 8546 709

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Podstawowe wiadomości z zakresu systematyki botanicznej, budowy morfologicznej roślin,
budowy związków chemicznych, procesów biochemicznych.
Zapoznanie z wybranymi surowcami roślinnymi pochodzenia pozaeuropejskiego, zakresem ich
stosowania w medycynie tradycyjnej oraz z preparatami (suplementy diety) w skład których
wchodzą oraz z wynikami badań farmakologicznych, klinicznych, potwierdzających ich
skuteczność w leczeniu i profilaktyce różnych chorób.
Przyswojenie umiejętności krytycznej oceny suplementu oraz opisu zamieszczonego w ulotkach.
Seminaria
Wiadomości wstępne: definicje lek roślinny, suplement diety, różne sposoby dystrybucji.
Poznanie surowców roślinnych pochodzenia pozaeuropejskiego, pochodzących z roślin niższych
(glony, grzyby), wyższych (części roślin, wydzieliny), ich występowania w różnych strefach
klimatycznych, składu chemicznego, działania farmakologicznego, zastosowania w medycynie
tradycyjnej, a także działań niepożądanych, interakcji i przeciwwskazań. Udział surowców
pochodzenia pozaeuropejskiego w suplementach diety: usprawniających
funkcję układu
immunologicznego, układu krążenia, łagodzących stany napięcia nerwowego, stosowanych
w uzależnieniach (kuracja antynikotynowa i antyalkoholowa) oraz zioła o znaczeniu
„afrozydyjnym”, stosowane w celach przyprawowych, a także powodujących uzależnienie, jeżeli
używane są jako odżywki.
Seminaria 15 h. Przygotowanie prezentacji, zachęcanie do dyskusji, rozwijanie kreatywności.

Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w seminariach oraz zaprezentowanie samodzielnie
przygotowanego opracowania w formie prezentacji multimedialnej na temat wybranego surowca
lub suplementu zawierającego składniki roślinne pochodzenia pozaeuropejskiego.
Lamer-Zarawska E. red. Fitoterapia i leki roślinne. PZWL Warszawa 2007.
Matławska I. red. Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. WUAM, Poznań 2008.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
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Duo Gao. Medycyna chińska. PZWL Warszawa 1997.
Żurowska K. Ziołolecznictwo amazońskie i andyjskie . Tower Press 2001.
Wiadomości naukowe dostępne w systemie Medline, Pub Med.
Informacje na temat suplementów diety ze stron internetowych producentów.

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

P_W01
P_U01
P_U02
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Zna wchodzące w skład suplementów diety wybrane rośliny C.W36
pochodzenia pozaeuropejskiego, związki warunkujące działanie.
C.W37
Potrafi na podstawie składu ocenić działanie preparatu.
C.U36
Potrafi odnieść się krytycznie do informacji zamieszczonych na
ulotkach.
Posiada świadomość konieczności stałego dokształcania się.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

C.U38
B.K1

15 x 1h
2x 1h

15h
2h

1 x 8h

8h

25h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

23h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.
Udział w dyskusjach.

7 listopada 2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Zaliczenie na podstawie obecności na
zajęciach oraz przygotowania
prezentacji na zadany temat.

dr hab. Wiesława Bylka, prof. UM
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Preparaty krwiopochodne
i ich zastosowanie w
lecznictwie

Jednostka
realizująca

Katedra Biochemii
Farmaceutycznej

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

FARMACJA

fakultatywny

semestr
VI

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_61
1
ECTS
modułu
dr Ewa Ignatowicz
Osoba odpowiedzialna
eignato@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
61 8546620
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Zaliczone przedmioty: Fizjologia, Biochemia.
Przekazanie studentom wiadomości z zakresu podstaw transfuzjologii i rodzajów preparatów
krwiopochodnych, ich wytwarzania metodami tradycyjnymi i technikami inżynierii genetycznej
i ich stosowania w lecznictwie.
Seminaria
Znaczenie biologiczne składników morfotycznych i białek krwi; podstawy serologii grup krwi;
pozyskiwanie krwi do przetoczeń; frakcjonowanie krwi pełnej i lecznicze zastosowanie
otrzymanych preparatów; choroby przenoszone za pośrednictwem produktów krwiopochodnych;
otrzymywanie rekombinowanych czynników krzepnięcia i fibrynolizy; macierzyste komórki
hematopoetyczne i ich lecznicze zastosowanie; „sztuczna krew” – niehemoglobinowe nośniki
tlenu.
Prezentacje multimedialne w programie Powerpoint w trakcie seminariów, zajęcia interaktywne.
Prezentacja
i
analiza
wiadomości
zawartych
w
ulotkach
leków
krwiopochodnych/krwiozastępczych i innych materiałach producenta.
Student oceniany jest na podstawie dyskusji w trakcie cotygodniowych seminariów.
Ostatnia godzina zajęć przeznaczona jest na ustne zaliczenie przedmiotu w formie dyskusji
z udziałem wszystkich uczestników.
1. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L.: Biochemia. PWN wydanie 6 lub 5.
2. Rudowski W., Wawelski S. Współczesna Transfuzjologia. PZWL, Warszawa 1991.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01

258

1. Fabijańska J. Immunologia krwinek czerwonych. Oinpharma, Warszawa 2006.
2. Fizjologia krwi. Wybrane zagadnienia, pod red. Zbigniewa Dąbrowskiego. Część 2. PWN
Warszawa 2000.
Efekty kształcenia
Zna fizjologię układu krwiotwórczego i immunologicznego
i rozumie podstawy dziedziczenia grup krwi.
Zna podstawowe zasady transfuzjologii i leczniczą rolę
produktów krwiopochodnych i krwiozastępczych.
Rozumie znaczenie biotechnologii i inżynierii genetycznej
w otrzymywaniu białkowych czynników krzepnięcia i fibrynolizy.
Zna podstawowe źródła informacji o leku krwiopochodnym
i krwiozastępczym (książki, bazy danych).
Wykorzystuje technologie informacyjne do wyszukiwania

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W5
A.W13
A.W5
A.W16
A.W23
E.W18
B.U17

P_K01

P_K02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

potrzebnych wiadomości.
Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń A.K2
wynikających z choroby i rozumie konieczność edukacji pacjenta
z zaburzeniami krzepnięcia.
Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do B.K1
wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
5 x 3h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15h

5 x 2h

10h

25h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_K01
P_K02
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

Kolokwium podsumowujące
udział w seminariach.

9.11.2012r.

dr Ewa Ignatowicz

Program opracowała:
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Rośliny lecznicze w uprawie.
Przetwórstwo surowców
zielarskich

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład
Farmakognozji

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
nauczania
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
P_W01
P_W02

260

FARMACJA

fakultatywny

semestr
V - VI

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
1
przedmiotu/
F_69
ECTS
modułu
prof. dr hab. Irena Matławska
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

irenamatlawska@poczta.onet.pl
tel. 61 854-67-02

Rodzaj zajęć
i liczba godzin

ćwiczenia
15

wykłady
-

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiadomości na temat: systematyki botanicznej i budowy morfologicznej roślin, związków
chemicznych obecnych w roślinach i ich aktywności.
Zapoznanie z kolejnymi etapami produkcji ziół i preparatów roślinnych od uprawy do uzyskania
gotowego produktu. Poznanie roślin leczniczych w uprawie. Poznanie metod i warunków
produkcji, pakowania, przechowywania leków roślinnych i preparatów ziołowych.
Zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi produkcji ziół i preparatów roślinnych, warunków ich
przechowywania i dystrybucji.
Ćwiczenia
Poznanie zasad uprawy roślin w sposób kontrolowany, zgodnie z wymaganiami GAP, jako
sposobu uzyskiwania surowców leczniczych, odpowiadających normom. Poznanie metod
stosowanych przy produkcji ziół pojedynczych i mieszanek ziołowych: suszenie, rozdrabnianie,
pakowanie, magazynowanie surowców, gotowych preparatów. Poznanie specyfiki badań
analitycznych stosowanych w badaniu surowców roślinnych (określanie tożsamości surowców,
zawartości związków, zanieczyszczeń, inne badania charakterystyczne dla surowców roślinnych),
prac prowadzonych w laboratorium badawczym. Poznanie procesów produkcji przetworów
roślinnych i różnych postaci leków w których skład wchodzą: syropów, tabletek, drażetek, maści,
płynów, kropli żeli.
Ćwiczenia prowadzone na terenie Poznańskich Zakładów Zielarskich Herbapol S. A. Poznań /
Swarzędz oraz Zakładów Zielarskich „KAWON-HURT’ Nowak sp. j. w Gostyniu.
Poznanie roślin leczniczych na plantacjach, prowadzonych w sposób kontrolowany.
Obserwacja metod wykorzystywanych na wszystkich etapach pozyskiwania surowców roślinnych
będących w obrocie farmaceutycznym, a także wykorzystywanych w celu otrzymywania
preparatów roślinnych, w różnych formach (syropy, tabletki, drażetki, maści, płyny, krople, żele).
Poznanie stosowanych metod analitycznych. Dyskusje na temat wymagań przy produkcji zgodnej
z Dobrą Praktyką Produkcyjną, dotyczących właściwości leczniczych preparatów, rozwiązań
technologicznych, struktury firm.
Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w fakultecie oraz czynny udział w dyskusji na temat
uprawy ziół, produkcji preparatów, zawierających zioła i przetwory roślinne oraz badań
standaryzacyjnych, typowych dla surowców roślinnych.
Elbanowska A: Suszenie i przechowywanie surowców zielarskich. IRiPZ 1994.
Lutomski J, Małek B: Postęp w technice farmaceutycznej, inżynieria galenowa. PZWL, Warszawa
1977.
Lamer-Zarawska E. (red.) Fitoterapia i leki roślinne. PZWL Warszawa 2007.
Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia
Zna proces produkcji ziół i preparatów roślinnych od momentu uprawy C. W36
do uzyskania gotowego produktu.
Potrafi uzasadnić wybór właściwych metod stosowanych podczas C. U36
Efekty kształcenia

P_W03
P_U01

P_K01
P_K02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

produkcji ziół i preparatów.
Zna metody analityczne stosowane w celach oceny surowców
i preparatów roślinnych.
Rozumie konieczność stosowania odpowiednich metod przy produkcji
w celu uzyskania wartościowego produktu ziołowego o powtarzalnej
skuteczności.
Posiada świadomość stałego dokształcania się
Wyciąga wnioski z własnych obserwacji.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

C. U37
C. W39
C. U35
C. U36
B.K1
B.K2

15 x 1h

15h

2x 1h

2h

11 x 1h

11h

Razem

28h
Liczba
ECTS

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

26h

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W03
P_K02
P_W02
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

Podsumowujące
Zaliczenie na podstawie obecności na
zajęciach , udziału w dyskusjach.

Dyskusje na temat procesu otrzymywania ziół i
preparatów roślinnych.

7 listopada 2012r.

Program opracowała

dr Ewa Witkowska - Banaszczak
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
nauczania
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

Poziom i
forma studiów

Farmacja
Rośliny o właściwościach
leczniczych, kosmetycznych,
przemysłowych w Palmiarni
Poznańskiej

F_70

Osoba odpowiedzialna

Katedra i Zakład
Farmakognozji
fakultatywny

Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie

(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

semestr
V - VI

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

stacjonarne

Punkty
ECTS

1

dr Małgorzata Wojcińska
mwojcins@ump.edu.pl
61 8546 704
ćwiczenia
seminaria
15
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiadomości na temat: systematyki botanicznej i budowy morfologicznej roślin, związków
chemicznych obecnych w roślinach i ich aktywności.
Poznanie gatunków roślin rosnących w Palmiarni Poznańskiej, pochodzących z różnych stref
klimatycznych, a wykorzystywanych tradycyjnie w celach leczniczych, kosmetycznych i
przemysłowych oraz właściwości i zastosowanie surowców z nich pozyskiwanych, a także
skonfrontowanie zasadności tradycyjnego stosowania z wynikami nowoczesnych badań.
Ćwiczenia
Zapoznanie z roślinami użytkowymi pochodzącymi z różnych stref klimatycznych, a których
kolekcja znajduje się na terenie Palmiarni Poznańskiej, ich wymaganiami klimatycznymi.
Poznanie działania i zastosowania roślin egzotycznych w medycynie tradycyjnej krajów, w których
one występują oraz w preparatach roślinnych dostępnych na rynku farmaceutycznym.
Ćwiczenia 15 godz. Poznanie kolekcji roślin na terenie Palmiarni Poznańskiej. Prezentacje
multimedialne i przedstawienie dostępnych filmów na temat poznanych roślin.
Uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie prezentacji, dyskusje.

Literatura
podstawowa

Węglarski K. Palmiarnia Poznańska. Przewodnik. Zakład Poligraficzny Moś&Łuczak 2012.
Strzelecka H., Kowalski J. (red.) Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. PWN 2000.
Żurowska A. (red.) Ziołolecznictwo amazońskie i andyjskie. Power Press, Gdańsk 2001.

Literatura
uzupełniająca

Lamer-Zarawska E. (red.) Fitoterapia i leki roślinne. PZWL Warszawa 2007
Jędrzejko K., Kowalczyk B. Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna, 2006.

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
P_W01
P_W02

P_U01

P_K01
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Efekty kształcenia
Zna rośliny występujące w różnych strefach klimatycznych
i otrzymywane z nich surowce lecznicze, kosmetyczne, inne.
Zna działanie i zastosowanie surowców z roślin egzotycznych
w medycynie tradycyjnej oraz ich udział w preparatach roślinnych
dostępnych na rynku farmaceutycznym oraz znaczenie kosmetykach,
inne zastosowania.

Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia
C.W36

C.W36
C.W37
C.W38
C.W40
C.W41
Potrafi rozpoznać rośliny egzotyczne i udzielić informacji na temat ich C.U35
wymagań klimatycznych, znaczenia leczniczego, kosmetycznego, C.U38
przemysłowego.
Posiada umiejętność pracy zespołowej. Potrafi korzystać z technologii B.K1
informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
B.K3

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 1h

15h

2x 1h

2h

11 x 1h

11h

Liczba
godzin
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym

26h

28h
Liczba
ECTS
1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja studenta w trakcie zajęć.

Podsumowujące
Zaliczenie na podstawie obecności,
przygotowania i wygłoszenia prezentacji.

Dyskusje na temat występowania i stosowania
oglądanych roślin.
7 listopada 2012r.

Program opracował

dr Małgorzata Wojcińska
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

264

FARMACJA
Ruch profilaktyką zdrowia
Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu
fakultatywny

semestr
V - VI

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_73
1
ECTS
modułu
Osoba odpowiedzialna
dr Janusz Przybylski
(imię, nazwisko, email,
61-854-70-99
nr tel. służbowego)
Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

ćwiczenia
30

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Ma podstawową wiedzę dotyczącą reakcji organizmu na wysiłek fizyczny o zróżnicowanej
intensywności. Zna podstawowe funkcje układów: nerwowego, krążenia, oddechowego,
mięśniowego.
1. Zdobycie wiedzy, na temat konieczności ruchu, jako czynnika umożliwiającego prawidłowe
funkcjonowanie organizmu i zapewniającego zachowanie zdrowia.
2. Zdobycie wiedzy na temat oddziaływania ruchu na własne zdrowie: fizyczne, psychiczne,
społeczne i umiejętność radzenie sobie ze stresem.
3. Zdobycie wiedzy na temat odpowiedniego doboru różnych form aktywności fizycznej
w zależności od możliwości ćwiczącego, jego zainteresowań, wieku i płci.
4. Zdobycie wiedzy o prostych sposobach monitorowania własnego organizmu, podczas
stosowania różnych form aktywności fizycznej.
5. Zdobycie umiejętności dostrzegania potrzeby ruchu jako podstawy umożliwiającej
prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zapewniającej zachowanie zdrowia.
6. Zdobycie umiejętności oddziaływania na własne zdrowie: fizyczne, psychiczne i społeczne,
poprzez ćwiczenia fizyczne.
7. Zdobycie umiejętności właściwego doboru
różnych form aktywności fizycznej,
w zależności od możliwości ćwiczącego, jego zainteresowań, wieku i płci.
8. Zdobycie umiejętności monitorowania swojego organizmu, podczas różnych form
aktywności fizycznej.
9. Zdobycie wiedzy, jak dbać o swoje bezpieczeństwo i współćwiczących, zgodnie
z przepisami BHP.
10. Zdobycie wiedzy, jak pracować w grupie, jak motywować do podjęcia i kontynuowania
aktywności fizycznej.
11. Uaktualnianie wiedzy o nowych formach aktywności fizycznej, rozwijanie kreatywnego
współdziałania z innymi ćwiczącymi.
Ćwiczenia - aerobic
1. Ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu, basic aerobik. Przepisy BHP i regulamin zaliczenia
przedmiotu.
2. Doskonalenie kroków bazowych aerobiku.
3. Latino aerobik – układ choreograficzny oparty na krokach salsy.
4. Ogólnorozwojowe ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem piłek Thera band.
5. Stretching jako przykład ćwiczeń fizycznych polegający na rozciąganiu i uelastycznieniu
mięśni.
6. ABT – przykładowe ćwiczenia wzmacniające brzuch, pośladki i uda.
7. Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem taśm Thera band.
8. Pilates jako przykład ćwiczeń fizycznych angażujących ciało i umysł.
Ćwiczenia - siłownia
1. Korzystanie z urządzeń w siłowni w sposób efektywny i bezpieczny.
2. Dobór właściwych ćwiczeń oporowych stymulujących harmonijny rozwój poszczególnych
grup mięśniowych.
3. Sposoby intensyfikacji ćwiczeń oporowych stosowanych w siłowni zwiększających

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe

sprawność mięśniową.
4. Dobór obciążeń do ćwiczeń oporowych wpływających na: masę mięśniową, siłę
mięśniową, wytrzymałość siłową.
5. Dobór ćwiczeń i obciążeń do prozdrowotnego treningu siłowego.
6. Wyrównywanie dysproporcji mięśniowych wykorzystując trening body building.
7. Kształtowanie sylwetki z zastosowaniem ćwiczeń oporowych.
8. Sposoby i formy stosowania regeneracji w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń siłowych.
Ćwiczenia – siłownia cardio
1. Zapoznanie z bezpiecznym korzystaniem z maszyn aerobowych – monitoring tętna jako
wyznacznik intensywności wysiłku.
2. Określanie indywidualnych możliwości wysiłku w pracy tlenowej i mieszanej na
maszynach aerobowych – zastosowanie podstawowego wzoru 220 – wiek (wg Coopera).
3. Kształtowanie prawidłowej masy ciała poprzez ćwiczenia w pracy tlenowej – trening
zdrowotny.
4. Kształtowanie wytrzymałości w pracy tlenowej metodą ciągłą ze stałym obciążeniem na
maszynach aerobowych.
5. Kształtowanie siły mięśniowej w pracy tlenowej na cykloergometrach i crosstreinerach.
6. Kształtowanie sprawności mięśniowej w pracy tlenowej na ergometrach – programowanie
indywidualnego wysiłku wg oczekiwań i potrzeb.
7. Kształtowanie wytrzymałości metodą zmienną i interwałową w pracy tlenowej i mieszanej.
8. Ćwiczenia na maszynach aerobowych kształtujące i ujędrniające sylwetkę oraz
poprawiające wydolność organizmu – trening zdrowotny.
Ćwiczenia - taniec
1. Zapoznanie z bezpiecznym wykonywaniem ćwiczeń przy muzyce. Ćwiczenia izolacji ciała
- głowy, ramion, klatki piersiowej, tułowia, bioder i nóg w różnych pozycjach,
wykonywane w zmieniającym się tempie.
2. Body and Mind Balet- rozwijanie świadomości własnego ciała dzięki wykorzystaniu
elementów tańca klasycznego.
3. Body Art- nabieranie prawidłowych nawyków ruchowych poprzez odpowiednie ćwiczenia
i pozycje ciała wykonywane przy spokojnej często klasycznej muzyce.
4. Choreoterapia- terapeutyczna forma tańca pozwalająca między innymi na osiągnięcie
równowagi psychofizycznej.
5. Revial Dance- nauczanie choreografii tańca rewiowego, układy zbiorowe wykorzystujące
nietypowe przybory np. laski, wstążki, chusty.
6. Twist&Roll On 60’s Floor- podstawowe kroki twista i rock n’ roll’a przy muzyce lat
sześćdziesiątych.
7. Jazz Dance- relise contract- bazowe elementy jazzu i ich zastosowanie w prostym układzie
choreograficznym.
8. Funky- podstawowe kroki, obroty, slajdy, skoki, utrzymane w funkowym
charakterze tańca.
Twórcze, odtwórcze , analityczne, syntetyczne , mieszane, aktywizujące.
Obecność na wszystkich zajęciach.
Przedstawienie w formie teoretycznej i praktycznej indywidualnego programu ćwiczeń, dzięki
którym student realizuje i osiąga cele fakultetu.
Kuiński H. Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera Warszawa 2002.
Kuński H. Podstawy treningu zdrowotnego. S i T Warszawa 1985.
E. Kubiak, Aerobik czy fitness. Poznań 2002.
T. Stefaniak. Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Warszawa 1995.
Ainsworth B. Compendium of Physical Activities: an update of activity codes and MET
intensities. Med Sci Sport Exerc 2000.

Efekty kształcenia

Odniesienie do
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efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
P_W03

P_W04
P_U01

P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

kierunkowych
efektów kształcenia
Posiada wiedzę na temat konieczności ruchu, jako czynnika
umożliwiającego
prawidłowe
funkcjonowanie
organizmu
i zapewniającego zachowanie zdrowia.
Posiada wiedzę oddziaływania ruchu na własne zdrowie: fizyczne,
psychiczne, społeczne, min. na umiejętność radzenie sobie ze stresem.
Posiada wiedzę na temat odpowiedniego doboru różnych form aktywności
fizycznej (ruchu), w zależności od możliwości ćwiczącego, jego
zainteresowań, wieku i płci.
Posiada wiedzę o prostych sposobach kontrolowania własnego organizmu,
podczas stosowania różnych form ruchu
Potrafi dostrzegać potrzeby ruchu jako podstawy umożliwiającej
prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zapewniającej zachowanie
zdrowia.
Potrafi oddziaływać na własne zdrowie: fizyczne, psychiczne, społeczne,
poprzez ruch.
Potrafi właściwie dobierać różne formy aktywności fizycznej (ruchu)
w zależności do możliwości ćwiczącego, jego zainteresowań, wieku i płci.
Zdobył umiejętności prostej kontroli swojego organizmu, podczas różnych
form ruchu.
Zdobył wiedzę, jak dbać o swoje bezpieczeństwo i współćwiczących,
zgodnie z przepisami BHP.
Zdobył wiedzę, jak pracować w grupie, jak motywować do podjęcia
i kontynuowania aktywności sportowej.
Uaktualnił wiedzę o nowych formach aktywności fizycznej, rozwijanie
kreatywnego współdziałania z innymi ćwiczącymi.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
14 x 2
2x1
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela
* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym
Metody weryfikacji efektu kształcenia

Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
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Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

30h

Liczba
ECTS

30h
1
30h

Podsumowujące
Przedstawienie
w
formie
teoretycznej
i praktycznej
indywidualnego
programu
ćwiczeń dzięki którym student realizuje i osiąga

P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
P_K02
P_K03
Data
opracowania
programu

cele fakultetu.

20.12.2012r.

Program opracował

mgr Paweł Kowalski
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Surowce roślinne i zwierzęce
w preparatach
homeopatycznych

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład
Farmakognozji

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
nauczania
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA

fakultatywny

Semestr
V - VI

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
1
przedmiotu/
F_78
ECTS
modułu
dr Anna Gawron-Gzella
Osoba odpowiedzialna
aggzella@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
61-8546-706
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Rodzaj zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiadomości na temat: systematyki botanicznej roślin, budowy związków chemicznych, procesów
biochemicznych.
Zapoznanie z podstawowymi zasadami homeopatii jako metody leczniczej, poznanie surowców
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, będących składnikami preparatów, homeopatycznych oraz
zakresu ich wykorzystania w terapii stanów ostrych i przewlekłych.
Seminaria
Wiadomości ogólne: historia homeopatii, przedstawienie zasad homeopatii, statusu prawnego na
świecie i w Polsce, a także badań skuteczności preparatów homeopatycznych. Zapoznanie
z surowcami roślinnymi i zwierzęcymi stosowanymi do przygotowania preparatów
homeopatycznych, ich działaniem i stosowaniem. Zwrócenie uwagi na różnice we wskazaniach dla
tych samych surowców w alopatii i w homeopatii.

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

Seminaria 15 h. Prezentacje multimedialne, zachęcanie do dyskusji, rozwijanie kreatywności.

Literatura
uzupełniająca

Czasopismo: Homeopatia praktyczna.
Wiadomości naukowe dostępne w Internecie (system Medline, Pub Med).

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
P_W01

Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia
Zna podstawy homeopatii, najważniejsze surowce roślinne i zwierzęce C.W36
stosowane
w
homeopatii
i
zasady
sporządzania
leków C.W34
homeopatycznych.
Zna działanie lecznicze i toksyczne surowców stosowanych C.W41
w homeopatii.
Potrafi uzasadnić wybór właściwego surowca homeopatycznego C.U36
w określonych chorobach, na podstawie znajomości działania
leczniczego i toksycznego.
Posiada umiejętność wyszukania w piśmiennictwie informacji C.U38
naukowych, dokonania ich wyboru i oceny.
Posiada świadomość stałego dokształcania się.
B.K1

P_W02
P_U01

P_U02
P_K01
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Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w seminariach oraz zaprezentowanie przygotowanego
opracowania, w formie prezentacji multimedialnej na temat wybranego surowca lub preparatu
homeopatycznego.
Demarque D., Jouanny J., Poitevin B., Saint-Jean Y. tłumacz. Dziubinska J.: Homeopatyczna materia
medica, PZWL 2010.
R.Sankaran: Rośliny t.1.

Efekty kształcenia

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 1h
2x 1h

15h
2h

5 x 2h

10h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

27h
Liczba
ECTS
1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.
Udział czynny w dyskusjach.

7 listopada 2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach
oraz przygotowania prezentacji na zadany
temat oraz udziału w dyskusjach.

dr Anna Gawron-Gzella
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

FARMACJA
Terapia genowa jako
alternatywa farmakoterapii
Katedra i Zakład
Farmakoekonomiki i Farmacji
Społecznej
semestr
fakultatywny
V - VI

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_83
1
ECTS
modułu
dr Krzysztof Kus,
Osoba odpowiedzialna
kkus@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
618546920
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student powinien znać podstawy genetyki ogólnej, chorób dziedzicznych, biologii molekularnej,
inżynierii genetycznej.
Przedmioty: Biologia molekularna, Immunologii, Patofizjologia.
Celem kształcenia w ramach fakultetu jest wzbogacenie wiedzy na temat mechanizmów
dziedziczenia cech człowieka oraz charakterystyki chorób genowych.
Głównym celem zajęć jest przekazanie wiedzy odnośnie formy i znaczenia terapii genowej jako
alternatywy tradycyjnej farmakoterapii, a także zapoznanie się z jej aspektami prawnymi.
Przedmiot ma na celu szczegółowe omówienie technik biologii molekularnej oraz ich aplikacji
w biotechnologii farmaceutycznej, terapii genowej oraz diagnostyce laboratoryjnej.

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

270

Seminaria
1. Gen, mutacje i choroby genowe- podział i ogólna charakterystyka. DNA i RNA jako
nośniki informacji genetycznej. Replikacja DNA, transkrypcja i translacja.
2. Formy i strategie terapii genowej. Hamowanie ekspresji i korekta zmutowanego genu.
Konstruowanie genów. Wektory plazmidowe i wirusowe.
3. Najnowsze osiągnięcia, wady i zalety terapii genowej. Zastosowanie terapii genowej
w leczeniu dziedzicznych chorób monogenowych oraz chorób nabytych.
4. Regulacje prawne w aspekcie stosowania metod terapii genowej. Bezpieczeństwo terapii
genowej.
5. Produkcja substancji farmakologicznie czynnych za pomocą technik inżynierii
genetycznej. Charakterystyka leków wytwarzanych metodami inżynierii genetycznej.
Technologia rDNA. Hodowla szczepów wysokowydajnych.
1. Seminaria w formie technik multimedialnych
2. Rozmowa i dyskusja ze studentami podczas seminariów.
Podstawą zaliczenia fakultetu jest obecność na wszystkich zajęciach oraz napisanie kolokwium
końcowego z pozytywnym wynikiem.
1. Szala Stanisław. Terapia genowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
2. Kieć- Kononowicz K., Kononowicz T., Biotechnologia Farmaceutyczna. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
3. Kayser O., Podstawy Biotechnologii Farmaceutycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2006.
1. Ali M., Nicholas R., Ring J.A., The use of DNA viruses as vectors for gene therapy. Gene
Therapy 1, 367-375, 1994.
2. Griffiths, A.F., Miller J.M., An introduction to genetic analysis. Freeman and Company,
435-462, New York 2000.
3. Bala J. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. PWN,
Warszawa 2006.

3. Sanak M. Podstawy medycyny molekularnej. Wydanie specjalne 1/2001. Wydawnictwo
Medycyna Praktyczna, Kraków.
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

P_U01
P_U02
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Efekty kształcenia

Zna techniki biotechnologii w otrzymywaniu substancji
leczniczej.
Rozumie
mechanizmy
dziedziczenia
monogenowego
i poligonowego cech człowieka, jest w stanie rozpoznać
i scharakteryzować choroby genowe.
Wykorzystuje strategię terapii genowej w leczeniu chorób
genowych.
Stosuje techniki biologii molekularnej do wytwarzania substancji
farmakologicznie czynnych.
Ma świadomość istnienia zalet współczesnych osiągnięć biologii
molekularnej w produkcji nowych substancji leczniczych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A. W23, CW9, C.W14,
C.W15, C. W16, C.W18
A.W3, A.W16, A.W17

A.U2, A.U3
C.U17. A.U14, C.U8, C. U22
A.K3. A.K1

5x 3h
5x 1h

15h
5h

5 x 1h
1 x 5h

5h
5h
30h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

20h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

20h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja i ocena zdolności do samodzielnej
pracy.
Obserwacja i ocena zdolności do samodzielnej
pracy.
Obserwacja i ocena zdolności do samodzielnej
pracy.
Obserwacja i ocena zdolności do samodzielnej
pracy.
Obserwacja i ocena zdolności do samodzielnej
pracy.
6.11.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Kolokwium zaliczeniowe w formie
pisemno-testowej
Kolokwium zaliczeniowe w formie
pisemno-testowej
Weryfikacja nabytych umiejętności w
formie sprawdzianu praktycznego
Kolokwium zaliczeniowe w formie
pisemno-testowej
Weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności
w formie sprawdzianu praktycznego
mgr inż. Anna Paczkowska
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

FARMACJA
Wybrane elementy
rentgenografii strukturalnej
Katedra i Zakład Chemii
Organicznej
fakultatywny

semestr
VI

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_92
1
ECTS
modułu
dr hab. Andrzej Gzella
Osoba odpowiedzialna
akgzella@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
tel. 61 8546679
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
5
10
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej.
Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu krystalografii, dotyczącymi
symetrii własnej cząsteczek i kryształów.
Nabycie przez studenta umiejętności korzystania:
- z form prezentacji wyników badań rentgenograficznych: współrzędne atomów i czynniki
temperaturowe, długości wiązań i kąty torsyjne, graficzny obraz struktury cząsteczki
i kryształu,
- ze źródeł informacji krystalograficznej {głównie czasopism naukowych i komputerowej bazy
danych strukturalnych (CSD Cambridge)},
Zapoznanie studentów z przykładami powiązania struktury cząsteczki z aktywnością biologiczną
związku.
Ćwiczenia
Analiza wyników badań rentgenograficznych i sposób ich przedstawiania
Nauka korzystania z wyników badań rentgenograficznych opisanych w literaturze
krystalograficznej (głównie w Acta Crystallographica, Sect. C i E) oraz w komputerowej bazie
danych krystalograficznych CSD, Cambridge.
Seminaria
Opis symetrii kryształów
- operacje symetrii w sieci krystalicznej
- symetria kryształu, a symetria rozkładu natężeń refleksów
- wyznaczanie grup przestrzennych na wybranych przykładach kryształów
Rozwiązywanie problemu fazowego – podstawy teoretyczne
Udokładnianie struktury - podstawy teoretyczne
Seminarium
Wprowadzenie teoretyczne z krystalografii i analizy rentgenograficznej - forma tradycyjna
z wykorzystaniem techniki multimedialnej.
Ćwiczenia
Praca samodzielna studenta wykonanie zadań przewidzianych planem ćwiczeń i sporządzenie
protokołu.

Forma
i warunki
zaliczenia

Obecność na wszystkich zajęciach.
Uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z dwóch sprawdzianów pisemnych
- z wyznaczania symetrii kryształu na podstawie obrazu dyfrakcyjnego wybranego kryształu,
- z interpretacji parametrów geometrycznych, opisujących strukturę cząsteczki i kryształu
związku chemicznego wybranego z bazy danych krystalograficznych (CSD, Cambridge)
i opisanego w czasopiśmie Acta Crystallographica, Sect. C lub E.

Literatura
podstawowa

1. Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż i M. Surowiec, Krystalografia, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.

(nie więcej niż 3

272

pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_U01

P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

2. Z. Kosturkiewicz, Metody krystalografii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000.
3. P. Luger, Rentgenografia strukturalna monokryształów, tłumaczenie z języka angielskiego
”Modern X-Ray Analysis on Single Crystals”, PWN, Warszawa 1989.
1. M. Jaskólski, Krystalografia dla biologów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
2. M. Van Meerssche i J. Feneau-Dupont, Krystalografia i chemia strukturalna, tłumaczenie
z języka francuskiego ”Introduction a la cristallographie et a la chimie structurale”, PWN,
Warszawa 1984.
3. T. Penkala, Zarys krystalografii, PWN, Warszawa 1983.
Efekty kształcenia
Rozumie znaczenie metody promieni dyfrakcyjnych w badaniach
mechanizmu działania potencjalnego leku.
Zna podstawy teoretyczne metody rentgenograficznej badania
struktury kryształów potencjalnych leków.
Potrafi zinterpretować wyniki badań rentgenograficznych,
umożliwiających analizę geometrii cząsteczki i struktury
kryształu.
Posiada umiejętność pracy zespołowej i prowadzenia dyskusji.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
B.W27
B.W13
B.U10, B.U15, B.U16

B.K1, B.K3

5 x 1h
10 x 1h

5 x 1h
5 x 1h
2 x 2.5h

5h
5h
5h
30h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

5h
10h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01

P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące
Sprawdzian pisemny.

- wyznaczanie symetrii kryształu na podstawie jego obrazu
dyfrakcyjnego,
- interpretacja parametrów geometrycznych, opisujących strukturę
cząsteczki i kryształu związku chemicznego;
Dyskusja nad zagadnieniami problemowymi.
14.11.2012r.

Program opracował

dr hab. Andrzej Gzella

273

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

FARMACJA
Zasady nadzoru nad
bezpieczeństwem produktu
leczniczego w praktyce
(Pharmacovigilance)
Katedra i Zakład
Farmakoekonomiki i Farmacji
Społecznej
fakultatywny

semestr
V i VI

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_99

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

stacjonarne

1

prof. dr hab. Elżbieta
Nowakowska
elapharm@ump.edu.pl
(061) 8546895
ćwiczenia
seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Zasady monitorowania badań, Metodologia badań , Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej,
Zasady monitorowania badań, Przetwarzanie danych i przepływ informacji w badaniach
klinicznych, Dokumentacja badania klinicznego.
1. Zapoznanie z wymogami prawnymi dot. Pharmacovigilance oraz monitorowania działań
niepożądanych leków.
2. Przekazanie wiedzy dotyczącej międzynarodowych standardów prowadzenia badań klinicznych
i roli stron zaangażowanych w te badania.
3. Określenie międzynarodowych zasad prowadzenia badań klinicznych i identyfikacja uchybień
z nimi związanych.
4. Rozwinięcie umiejętności samodzielnego przeszukiwania medycznych baz danych i określenie
ich wartości zgodnie z PICOS.
5. Identyfikacja procesów wpływających na rejestrację produktów leczniczych.
6. Przekazanie zasad i umiejętności współpracy z komitetami terapeutycznymi i zespołami
odpowiedzialnymi za politykę bezpieczeństwa szpitala.
SEMINARIA
1. Pharmacovigilance – nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Wymogi prawne dotyczące
Pharmacovigilance. Monitorowanie działań niepożądanych i przyczyn szkodliwych działań leków.
Spontaniczne zgłaszanie niepożądanych działań produktów leczniczych.
2. Proces dotyczący rejestracji produktów leczniczych (zadania i obowiązki urzędu rejestracji jako
unijnego organu kontroli leków, bezpieczeństwo leków rejestrowanych w procedurze centralnej
i w odniesieniu do leków zarejestrowanych w procedurach wzajemnego uznania,
zdecentralizowanej i narodowej).

Treści
programowe

3. Zadania organu kontroli leków wg wytycznych europejskich. Szkodliwe działanie leków zależne
od błędów ludzkich i wad jakościowych, nieprzestrzeganie compliance. Bezpieczeństwo pacjenta
fundamentalną zasadą badań klinicznych.
4. Komputeryzacja procesu decyzyjnego i nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
w szpitalach i ZOZach. Medyczne bazy danych i przeglądarki medyczne umożliwiające zbieranie
informacji naukowej na przykładach MedLine, EmBase, PubMed. Bazy danych pacjentów
bezpieczeństwa badań klinicznych w nowocześnie zarządzanych szpitalach.

Formy
i metody
dydaktyczne

274

5. Międzynarodowe standardy prowadzenia badań klinicznych priorytetowym narzędziem
zapewnienia bezpieczeństwa farmakoterapii. Agencja Oceny Technologii Medycznych organem
zapewniającym bezpieczeństwo stosowanych technologii.
1. Seminaria z formie technik multimedialnych
2. Rozmowa i dyskusja ze studentami

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

P_U01

P_U02

P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

1. Zaliczenie pisemno-testowe
1. Łagocka I., Maciejczyk A.: Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Pharmacovigilance.
Oinpharma, Warszawa 2008.
2. Teczka procedur zapobiegających zakażeniom w placówkach medycznych. Od dezynfekcji po
postępowanie z odpadami medycznymi. 2011-2012.
3. Spławiński J. Receptariusz szpitalny. Oficyna Wydawnicza Unimed, Jaworzno 2004.
1. Word Health Organization: A practical Handbook on the Pharmacovigilance of Antoretrovoral
Medicines. WHO 2010.
2. Materiały agencji HTA – AOTM Warszawa 2010-2012.
3. Stępniewski J. Strategia, finanse i koszty szpitala. ABC Wolters Kluwer 2008.
4. Good Pharmacovigilance Practice Guide. Pharmaceutical Press 2008.
5. Czupryna A. et al.: Zdrowie publiczne – wybrane zagadnienia . Vesalisz Kraków 2001.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Rozumie i objaśnia pojęcia nadzoru nad bezpieczeństwem C.W41, D.W20, E.W16,
produktu leczniczego.
Zna i rozumie reguły zgłaszania działań niepożądanych oraz D.W21, D.W25, E.W15,
uchybień w badaniach klinicznych.
W.W22, E.W23, E.W29,
E.W43,
Potrafi zastosować przepisy, zasady i narzędzia dotyczące nowych E.U12, E.U16, E.U28, E.U44,
technologii medycznych, badań klinicznych oraz rejestracji leków. E.U51,
Rozumie zasady kierujące prawidłowym doborem danych
medycznych zgodnie z wymogami PICOS.
Potrafi przewidzieć konsekwencje zdarzeń niepożądanych w D.U10, D.U12, D.U16,
badaniach klinicznych i farmakoterapii.
D.U17, D.U47, D.U48,
D.U50, E.U50
Potrafi efektywnie współpracować z jednostkami nadzoru w A.K1, A.K3, B.K1
szpitalu i agencjami HTA w kraju i zagranicą.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
5 x 3h
15h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
5 x 1h
5h
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

5 x 1h
1 x 5h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

5h
5h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

20h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

20h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
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Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja i ocena zdolności do samodzielnej
pracy.
Ocena zdolności do samodzielnej pracy.

Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnotestowej.
Analiza przypadków zgłoszonych działań nie
pożądanych substancji leczniczych.
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnotestowej.

Data
opracowania
programu

09.11.2012r.
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Obserwacja i ocena zdolności do samodzielnej
pracy.
Program opracowali

Piotr Ratajczak
Dr Krzysztof Kus

IV rok
Przedmioty obowiązkowe

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

FARMACJA
Biotechnologia
farmaceutyczna
Katedra i Zakład Botaniki
Farmaceutycznej i
Biotechnologii Roślin

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
MK_25

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Punkty
ECTS

stacjonarne
2

prof. dr hab. Jaromir
Budzianowski
jbudzian@ump.edu.pl
61 668-78-48
ćwiczenia
seminaria
-

semestr
wykłady
Forma zajęć
VIII
30
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: C. Analiza, synteza i technologia leków
Znajomość botaniki, chemii organicznej i nieorganicznej, chemii leków, biochemii, mikrobiologii,
biologii molekularnej, immunologii.
Znajomość leków otrzymywanych metodami biotechnologicznymi, czyli w wyniku biosyntezy lub
biotransformacji, metodami fermentacyjnymi, technologii rekombinowanego DNA lub technologii
hybrydoma - w szczególności rekombinowanych białek terapeutycznych i kwasów nukleinowych
(biofarmaceutyków) oraz antybiotyków. Znajomość wpływu sposobu otrzymywania
biofarmaceutyków w rożnych systemach ekspresyjnych oraz rożnych modyfikacji ich cząsteczek
na właściwości lecznicze. Znajomość metod wytwarzania antybiotyków.
obowiązkowy

Wykłady
Część 1: Potencjał produkcyjny żywych komórek i organizmów: podstawy biochemiczne,
możliwości regulacji metodami technologicznymi; charakterystyka organizmów stosowanych
w biotechnologii; ogólne zasady hodowli drobnoustrojów, komórek zwierzęcych i roślinnych oraz
prowadzenia w nich procesów biosyntezy i biotransformacji; biokatalizatory unieruchomione,
fuzja protoplastów, zastosowanie w produkcji farmaceutyków; biotechnologia molekularna
w otrzymywaniu leków: sposoby produkcji biofarmaceutyków techniką rekombinowanego DNA
w rożnych systemach ekspresyjnych – prokariotycznych i eukariotycznych oraz technologii
hybrydoma, sposoby poprawiania właściwości terapeutycznych i farmakokinetycznych
biofarmaceutyków rożnymi metodami modyfikacji struktury chemicznej (zmiany sekwencji
aminokwasów, PEG-ylacja, glikozylacja, fuzja z innymi białkami i inne); rekombinowane kwasy
nukleinowe jako leki.
Część 2: Jednostkowe procesy fizyczne i warunki techniczne związane z produkcją antybiotyków;
zagadnienia techniczne w produkcji antybiotyków, przebieg procesu biosyntezy, aseptyka
w syntezie antybiotyków, bioreaktory i warunki procesów biotechnologicznych w bioreaktorach,
optymalizacja bioprocesów, wyodrębnianie antybiotyków; wybrane procedury otrzymywania
antybiotyków: otrzymywanie antybiotyków półsyntetycznych: antybiotyki betalaktamowe –
penicyliny, cefalosporyny i inne betalaktamy, tetracykliny, ryfamycyny, antybiotyki
polipeptydowe, przeciwgrzybicze i przeciwnowotworowe.
Wykłady: prezentacja multimedialna, 30 godz., 2 godz./tydzień, 15 tygodni.
Inne metody/formy – przekazanie studentom w formie elektronicznej materiałów z wykładów, listy
wybranych biofarmaceutyków znajdujących się na rynku farmaceutycznym oraz listy zagadnień do
przygotowania na sprawdzian zaliczeniowy.
Studenci uzyskują zaliczenie na podstawie dwóch sprawdzianów pisemnych odrębnie dla części
1 i 2.
1. Chmiel A., Grudziński S. Biotechnologia i chemia antybiotykow. PWN, Warszawa 1998.
2. Ratledge C, Kristiansen B (red.): Podstawy Biotechnologii. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011.
3. Walsh G. Biopharmaceuticals. Concepts and Applications. John Wiley & Sons, 2007.
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Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03

P_W04
P_W05
P_W06

P_W07
P_W08
P_W09

Bilans
nakładu
pracy
studenta
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1. Bednarski W., Fiedurek J. (red.): Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT, 2009.
2. Buchowicz J. Biotechnologia molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
3. Chmiel A. Biotechnologia – podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa
1994.
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 Farmaceutycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2006.
6. Kayser O., Muller 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. Czasopisma w bibliotece elektronicznej UMP (np. Biotechnologia, Trends In Biotechnology,
Biotechnology Advances).
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna problematykę potencjału produkcyjnego żywych komórek i
organizmów – podstaw biochemicznych i możliwości ich
regulacji metodami technologicznymi.
Zna
cele
procesów
biotechnologicznych:
biosyntezy,
biohydrolizy, biotransformacji i biodegradacji, zna czynniki
katalityczne w nich stosowane i przykłady z zakresu
biotechnologii farmaceutycznej.
Zna problematykę hodowli drobnoustrojów oraz komórek
zwierzęcych i roślinnych in vitro – prowadzenia procesów
biosyntezy
i
biotransformacji
pod
kątem
produkcji
biofarmaceutyków.
Zna zagadnienia dotyczące wybranych szczepów drobnoustrojów
przemysłowych.
Zna problematykę linii komórkowych.

C.W13

Zna i rozumie analityczne aspekty biotechnologii dotyczące
kontroli procesu, sposoby prowadzenia bioprocesów, etapy
procesu, procesy okresowe, półciągłe i ciągłe, ich zalety i wady.
Rozumie cele i metody stosowania biokatalizatorów, enzymów i
komórek unieruchomionych w procesach bio-technologicznych.
Zna zasady doboru składników dotyczące formułowania podłoży
hodowlanych.
Zna metody pozyskiwania i ulepszania oraz zastosowanie
produkcyjnych szczepów drobnoustrojów i linii komórkowych
(mutageneza, inżynieria genetyczna i fuzja protoplastów).
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami

C.W18

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu

C.W14

C.W15

C.W16
C.W17

C.W19
C.W20
C.W21

15x2h

30h

12x1h

12h

3x5h

15h

Łączny nakład pracy studenta

Wskaźniki
ilościowe

57h
Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

42

2

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

0

0

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_W09
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

W strukturę wykładu wprowadzona jest aktywna Zaliczenie na podstawie końcowego
dyskusja, rozwiązywanie zadań problemowych w sprawdzianu pisemnego dla części 1
nawiązaniu do przekazanej uprzednio wiedzy.
i części 2.

10.11.2012r.

Program opracowali

Część 1: prof. dr hab. Jaromir
Budzianowski (koordynator przedmiotu);
Część 2:
dr hab. n. farm. Stanisław Sobiak,
dr hab. n. farm. Tomasz Gośliński
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Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

FARMACJA
Bromatologia

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
MK_32

Osoba odpowiedzialna

Punkty
ECTS

stacjonarne
4

prof. dr hab. Juliusz
Przysławski
jotespe@ump.edu.pl
61 854 71 97
ćwiczenia
seminaria
36
13

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Bromatologii

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

semestr
wykłady
Forma zajęć
VII - VIII i liczba godzin
26
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: D. Biofarmacja i skutki działania leków
Student przed rozpoczęciem zajęć z bromatologii powinien:
- posiadać umiejętności pracy w laboratorium analitycznym,
- znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy laboratoryjnej,
- znać klasyczne i instrumentalne metody analityczne z zakresu chemii organicznej
i nieorganicznej.
Celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu wartości odżywczej produktów
spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem składników podstawowych, witamin, składników
mineralnych; dodatkach do żywności, zanieczyszczeniach biologicznych, chemicznych
i fizycznych, interakcjach pomiędzy składnikami żywności i lekami, suplementach diety,
przedmiotach użytku, podstawach oceny sposobu żywienia w kontekście profilaktyki wybranych
chorób dietozależnych, podstawach ustawodawstwa żywnościowego.
Wykłady
1. Aspekty cywilizacyjne sposobu odżywiania się człowieka.
2. Energometria.
3. Normy żywienia i wyżywienia .
4. Białka.
5. Tłuszcze.
6. Węglowodany.
7. Witaminy.
8. Składniki mineralne.
9. Interakcje lek – żywność cz. I.
10. Interakcje lek – żywność cz. II.
11. Suplementy diety – aspekty żywieniowe i zdrowotne.
12. Diety niekonwencjonalne.
13. Podstawy dietoterapii.
14. Podstawy metodologii badań żywności i żywienia.
Ćwiczenia
1) Wartość energetyczna żywności i jakość żywieniowa tłuszczów pokarmowych.
2) Wartość odżywcza białek.
3) Węglowodany jako składniki energetyczne żywności.
4) Znaczenie witamin i składników mineralnych w żywieniu człowieka.
5) Ocena wybranych wskaźników sposobu żywienia i stanu odżywienia.
6) Analiza składu kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej.
Seminaria
1. Nadzór nad jakością zdrowotną żywności – ustawodawstwo żywnościowe.
2. Zatrucia i zakażenia pokarmowe pochodzenia bakteryjnego.
3. Choroby zakaźne odzwierzęce i pasożytnicze.
4. Toksyczne składniki roślin wyższych, grzybów i pleśni.
5. Dodatki do żywności.

Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe
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obowiązkowy

(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03

P_W04

6. Pestycydy – charakterystyka ogólna, fumiganty, rodentycydy, repelenty.
7. Insektycydy – pochodne węglowodorów chlorowanych, pochodne kwasów fosforowych.
8. Zanieczyszczenia żywności pochodzenia chemicznego – metale ciężkie, azotany, azotyny,
nitrozoaminy, WWA, PCB i PCT, dioksyny, radionuklidy, leki weterynaryjne.
9. Żywność genetycznie modyfikowana.
10. Żywność funkcjonalna.
11. Przedmioty użytku.
Wykłady w wymiarze 2 godziny tygodniowo. Wykład z elementami problemowymi,
konwersatoryjnymi i interaktywnymi. Prezentacja multimedialna.
Seminaria w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Charakter konwersatoryjno-interaktywny.
Prezentacja multimedialna.
Ćwiczenia w wymiarze 3,5 godzin tygodniowo. Student aktywnie uczestniczy w praktycznym
wykonaniu ćwiczenia.
Ćwiczenia:
- sprawdziany pisemne bieżące, sprawdzające wiedzę studenta w zakresie przygotowania
teoretycznego i praktycznego związanego z wykonywanym przez niego ćwiczeniem – poprawiane
przez nauczyciela prowadzącego dany temat;
- kolokwium wyjściowe dla osób, które w takcie procesu dydaktycznego wykazały się średnią
poniżej 4,0 – sprawdzane przez zespół nauczycieli, a każdy nauczycie sprawdza te same pytania
we wszystkich pracach.
Seminaria:
- prezentacja multimedialna + praca pisemna na wybrany temat – sprawdzane przez nauczyciela
prowadzącego zajęcia.
Egzamin końcowy:
- pisemny testowy, 100 pytań, - egzamin poprawkowy – egzamin ustny problemowy, oceniany
przez jedną osobę.
1. Geritg H., Przysławski J. Bromatologia – zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
2. Gertig H., Duda G. Żywność a zdrowie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
3. Przysławski J. (red.) Ocena wartości odżywczej żywności, żywienia i stanu odżywienia –
skrypt dla studentów. Wydawnictwa Uczelniane UM w Poznaniu, Poznań 2009.
1. Biesalski H. K., Grimm P.: (red. wyd. polskiego Gajewska D.), Żywienie. Atlas
i podręcznik, Elsevier, Wrocław, 2012.
2. Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.) Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu
i zdrowiu. PWN, Warszawa, 2004.
3. Gertig H., Gawęcki J. Słownik terminów żywieniowych. PWN, Warszawa, 2001.
4. Gronowska-Senger A.: Zarys oceny żywienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2009.
5. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B.: (red), Normy żywienia człowieka, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008.
Efekty kształcenia
zna i rozumie źródła żywieniowe podstawowych składników
odżywczych, fizjologiczną dostępność składników odżywczych,
metabolizm i zapotrzebowanie na nie organizmu człowieka;
zna i rozumie zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności
i żywienia dotyczące działań niepożądanych substancji
dodawanych celowo i zanieczyszczeń;
zna i rozumie metody stosowane do oceny wartości odżywczej
żywności, metody oznaczania zawartości dodatków do żywności
i zanieczyszczeń;
zna i rozumie podstawowe procesy zagrażające jakości
zdrowotnej żywności zachodzące w produktach spożywczych
w wyniku przetwarzania, pakowania, przechowywania
i transportu;

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
D.W32

D.W33

D.W34

D.W35
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P_W05
P_W06
P_W07

P_W08
P_W09
P_U01
P_U02

P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07

P_U08

P_U09

P_U10

P_U11

Bilans
nakładu
pracy
studenta
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zna problematykę żywności wzbogaconej, suplementów diety
oraz środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
zna i rozumie metody pobierania i przygotowania próbek;
zna i rozumie możliwe interakcje leków z żywnością, takie jak
wpływ pożywienia na leki oraz wpływ leków na wchłanianie,
transport, metabolizm i wydalanie składników odżywczych
pożywienia;
zna i rozumie metody oceny sposobu żywienia człowieka
w zakresie podaży energii oraz składników odżywczych;
zna podstawowe regulacje z zakresu prawa żywnościowego
krajowego i Unii Europejskiej;
wyjaśnia przyczyny i skutki interakcji między lekami oraz między
lekami a pożywieniem;
przewiduje skutki zmiany dostępności farmaceutycznej
i biologicznej leków w wyniku spożywania określonych
produktów spożywczych;
zapobiega interakcjom między lekami oraz między lekami
a pożywieniem;
udziela porad pacjentom w zakresie interakcji leków z żywnością;
uzasadnia rolę zdrowotną i znaczenie składników pokarmowych
występujących w żywności w stanie zdrowia i choroby człowieka;
charakteryzuje produkty spożywcze pod kątem ich składu
i wartości odżywczej;
przedstawia znaczenie i sposób prowadzenia badań w zakresie
oznaczania wartości odżywczej poszczególnych składników
pokarmowych, a także określa wymagania dotyczące tych badań;
ocenia zagrożenie wynikające z niewłaściwej jakości zdrowotnej
żywności, stosowanych dodatków do żywności oraz wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
wyjaśnia rolę prawidłowego żywienia w profilaktyce
metabolicznych chorób niezakaźnych, znaczenie wody
w żywieniu i wód mineralnych w lecznictwie;
korzysta ze źródeł informacji na temat badań w zakresie jakości
zdrowotnej żywności i żywienia oraz dokonuje krytycznej oceny
źródeł zgodnie z zasadami evidence based bromatology i evidence
based nutrition, dokonuje oceny sposobu żywienia w zakresie
pokrycia zapotrzebowania na energię oraz podstawowe składniki
odżywcze metodami analitycznymi i obliczeniowymi;
interpretuje wyniki badań epidemiologicznych, stosuje wyniki
badań w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności oraz
materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; narażenia
organizmu ludzkiego na zanieczyszczenia obecne w żywności,
udziela informacji o stosowaniu suplementów diety i preparatów
żywieniowych;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami

D.W36
D.W37
D.W38

D.W39
D.W40
D.U15
D.U32

D.U49
D.U63
D.U25
D.U26
D.U27; D.U28

D.U29

D.U30; D.U31

D.U59;
D.U65

D.U62;

D.U63;

D.U60;
E.U49

D.U61;

D.U64;

26 x 1h
36 x 1h
13 x 1h
4x 1h

26h
36h
13h
4h

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Wskaźniki
ilościowe

10 x 1h
5 x 1h
1 x 5h
1 x 10h

10h
5h
5h
10h
109h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

79h

3

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

64h

3

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_W09
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
P_U09
P_U10
P_U11
Data
opracowania
programu

Formujące
Sprawdzian
ćwiczeń.

(wejściówka)

przed

Podsumowujące
rozpoczęciem Kolokwium
zaliczeniowe/Egzamin
testowy w systemie OLAT (100 pytań
jednokrotnego wyboru).

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Ocena
zdolności do samodzielnej pracy.

20. 11. 2012r.

Program opracował

Samodzielne przygotowanie protokołu
z ćwiczeń/prezentacji multimedialnej
(seminaria).
Realizacja tematu pracy magisterskiej,
obrona pracy magisterskiej.

prof. dr hab. Juliusz Przysławski
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa

286

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
Farmakokinetyka
przedmiotu/
MK_29
3
ECTS
modułu
dr hab. Maria Chrzanowska
Osoba odpowiedzialna
Katedra i Zakład Farmacji
mchrzan@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
Fizycznej i Farmakokinetyki
służbowego)
61 854-64-36
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
obowiązkowy
VII
10
20
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: D. Biofarmacja i skutki działania leków
Podstawy matematyki, chemia fizyczna, chemia leków, farmakologia.

FARMACJA

Zaznajomienie studentów z podstawowymi modelami i parametrami farmakokinetycznymi.
Nabycie umiejętności wykorzystania ich do ustalenia indywidualnego i optymalnego schematu
podawania leku oraz prowadzenia bezpiecznej i skutecznej terapii.
Wykłady
Modele farmakokinetyczne –model jedno i dwukompartmentowy: jednorazowa dawka dożylna
i doustna.
Podstawowe parametry farmakokinetyczne- dostępność biologiczna leku, objętość dystrybucji,
klirens i biologiczny okres półtrwania. Farmakokinetyka wlewu dożylnego.
Farmakokinetyka podania wielokrotnego. Farmakokinetyka nieliniowa. Farmakokinetyka
bezmodelowa. Wiązanie leków z białkami.
Terapeutyczne monitorowanie leków, kryteria wymagane dla monitorowania leków, korzyści
związane z prowadzeniem terapeutycznego monitorowania leków.
Ćwiczenia
Farmakokinetyka ibuprofenu jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu
jednokompartmentowym.
Zastosowanie modelu hydraulicznego do badania zależności między pozorną objętością
dystrybucji, klirensem i biologicznym okresem półtrwania.
Komputerowa symulacja wlewu dożylnego.
Symulacja komputerowa wybranych procesów farmakokinetycznych z uwzględnieniem
farmakokinetyki bezmodelowej.
Zastosowanie
programu
komputerowego
TopFit
do
wyznaczania
parametrów
farmakokinetycznych.
Zastosowanie modelu Michaelisa-Menten do interpretacji farmakokinetycznej zmian stężenia
fenytoiny w osoczu krwi.
Wpływ dawki kwasu acetylosalicylowego na jego farmakokinetykę.
Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne poprzedzone każdorazowo sprawdzianem pisemnym, dyskusja
w trakcie ćwiczeń, omówienie uzyskanych wyników ze szczególnym uwzględnieniem wniosków
praktycznych wynikających z każdego ćwiczenia, które studenci wpisują do protokołu.
Studenci są oceniani na każdym ćwiczeniu z obowiązującego materiału, praktycznego wykonania
ćwiczenia oraz sposobu przedstawwienia wyników w formie protokołu. Protokoły z każdego
ćwiczenia muszą być zaliczone przed przystąpieniem do kolejnego ćwiczenia.
Zaliczenie sprawdzianu w formie testu z materiału wykładowego.
Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu/pytania otwarte i obejmuje materiał wykładowy
i ćwiczeniowy.
Studenci mają do wyboru trzy pierwsze terminy uzgadniane ze starostą.
1. Hermann T. W. Farmakokinetyka: teoria i praktyka. WL PZWL, Warszawa 2002.
2. Skibińska Ł., Hermann T. W. Ćwiczenia z farmakokinetyki: skrypt dla studentów farmacji

(nie więcej niż
3 pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

P_W03
P_W04
P_W05
P_U01

P_U02
P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

i analityki medycznej. Wyd. Uczeln. AMiKM, Poznań 2003.
3. Orzechowska-Juzwenko K. (red.) Farmakologia kliniczna: znaczenie w praktyce
medycznej. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006.
1. Tozer Th. N,. Rowland M.: Introduction to pharmacokinetics and pharmacodynamics.
Lippincott Williams Wilkins 2006.
2. Shargel L., Wu-Pong S., Yu A.B.C.: Applied biopharmaceutics and pharmacokinetics. The
McGraw-Hill Companies.
Efekty kształcenia
Zna i rozumie procesy, jakim podlega lek w organizmie
w zależności od drogi podania.
Zna i rozumie procesy farmakokinetyczne:
wchłanianie,
dystrybucję, metabolizm, eliminację decydujące o zależności
dawka – stężenie – czas.
Zna parametry farmakokinetyczne opisujące procesy wchłaniania,
dystrybucji i eliminacji leków oraz sposoby ich wyznaczenia.
Zna podstawy terapii monitorowanej i rozumie znaczenie terapii
pod kontrolą stężenia leku we krwi.
Zna drogi podania i dawkowanie leków.
Potrafi obliczać i interpretować parametry farmakokinetyczne
leku wyznaczone z zastosowaniem modeli farmakokinetycznych
lub techniką bezmodelową.
Potrafi określić zmiany dawkowania leku u indywidualnego
chorego w oparciu o monitorowanie stężenia tego leku we krwi.
Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do
wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji.
Posiada umiejętność pracy w zespole.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *

D.W2
D.W7

D.W8
D.W10
D.W15
D.U6; D.U9

D.U8; D.U10
B.K1
B.K2
B.K3
5 x 2h
6 x 3h
1 x 2h

10h
18h
2h

6 x 4h
1 x 3h

24h
3h

1 x 8h
1 x 10h

8h
10h
75h

udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Wskaźniki
ilościowe

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

30h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

47h

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
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Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U01
P_U02
P_K01
P_K02
P_K03
Data
opracowania
programu

288

Formujące

Podsumowujące

Sprawdzian testowy w systemie OLAT z wykładów (po Egzamin test/pytania otwarte.
zakończeniu wykładów). Sprawdzian przed każdym ćwiczeniem

Obserwacja zdolności studenta do samodzielnego wykonania
ćwiczenia. Sprawdzanie indywidualnego opracowania protokołu
z każdego ćwiczenia i jego zaliczenie.

25. 11. 2012 r.

Program opracowała

dr hab. Maria Chrzanowska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA
Farmakologia z
farmakodynamiką
Katedra i Zakład
Farmakologii

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
MK_30

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Punkty
ECTS

stacjonarne
11

prof. dr hab. Teresa BobkiewiczKozłowska
tbobkiew@ump.edu.pl
61 8547251

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
VII - VIII i liczba godzin
90
90
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: D. Biofarmacja i skutki działania leków
Podstawowe wiadomości z dziedziny fizjologii i patofizjologii, biofarmacji i chemii leków oraz
farmakologii ogólnej.
Wykłady
Zapoznanie studentów z farmakologią szczegółową wybranych grup leków oraz przedstawienie
zasad prowadzenia farmakoterapii najczęściej spotykanych schorzeń.
obowiązkowy

Ćwiczenia
Poszerzenie wiedzy z zakresu farmakologii szczegółowej. Zapoznanie z podstawowymi grupami
leków wykorzystywanymi w farmakoterapii schorzeń przewlekłych oraz stanów nagłych. Poznanie
i zrozumienie mechanizmów działania leków, ich działania farmakologicznego oraz
terapeutycznego wykorzystania, działań niepożądanych, dawkowania i podstawowych interakcji.
Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Po zakończeniu kursu student
powinien posiadać podstawowy zakres wiedzy na temat leków i umiejętność wyboru właściwego
leczenia.
Wykłady - Tematyka
Podstawy mechanizmów działania leków na OUN. Leki neuroleptyczne i anksjolityczne. Leki
przeciwdepresyjne. Leki przeciwpadaczkowe. Leki nootropowe i stosowane w chorobach
neurodegeneracyjnych OUN (ch. Parkinsona i ch. Alzheimera). Autakoidy, kininy, prostanoidy.
Opioidowe (narkotyczne) leki przeciwbólowe. Niesteroidowe leki przeciwzapalne. Leki stosowane
w nadczynności i niedoczynności tarczycy i kory nadnerczy. Leki wpływające na poziomy
hormonów płciowych. Hormonalna antykoncepcja. Hormonalna terapia zastępcza. Leki stosowane
w farmakoterapii cukrzycy typu I i II. Farmakologia autonomicznego układu nerwowwego. Leki
zmieniające czynność układu parasympatycznego i sympatycznego.
Leki ganglioplegiczne. Środki zmnieniające napięcie mięśni gładkich. Środki nasercowe. Leki
antyarytmiczne. Leki
stosowane w farmakoterapii choroby niedokrwiennej serca. Leki
hipolipemiczne. Leki stosowane w chorobie nadciśnieniowej i w zaburzeniach krążenia
obwodowego. Leki przeciwhistaminowe. Leczenie wstrząsu anafilaktycznego. Farmakoterapia
astmy. Leki stosowane w farmakoterapii choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Środki
wpływające na procesy krzepnięcia krwi i stosowane w niedokrwistościach. Leki
przeciwnowotworowe i immunotropowe. Preparaty stosowane w zaburzeniach gospodarki
wapniowo-fosforanowej. Leczenie osteoporozy. Leki dermatologiczne. Leki okulistyczne.
Psychobiologiczne podstawy uzależnień lekowych.
Ćwiczenia - Tematyka
Szczegółowe opanowanie materiału wyszczególnionego w tematyce wykładów.
Neurotransmitery w OUN. Leki psychotropowe: leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki)
i
przeciwlękowe (anksjolityki). Leki przeciwdepresyjne. Leki przeciwpadaczkowe. Leki
nootropowe i stosowane w chorobach degeneracyjnych OUN. Autakoidy, kininy, prostanoidy.
Opioidowe (narkotyczne) leki przeciwbólowe. Niesteroidowe leki przeciwzapalne. Środki
stosowane w znieczuleniu ogólnym. Środki znieczulające miejscowo. Leki zwiotczające mięśnie
szkieletowe.
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Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
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Środki hormonalne (hormony tarczycy i leki przeciwtarczycowe, leki regulujące hormony
płciowe).
Leki stosowane w farmakoterapii cukrzycy typu I i II. Farmakologia autonomicznego układu
nerwowego. Leki zmieniające czynność układu przywpółczulnego i współczulnego. Leki
ganglioplegiczne. Leki wpływające na mięśnie gładkie. Leki moczopędne i środki stosowane
w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej. Środki nasercowe. Leki antyarytmiczne. Leki
stosowane w farmakoterapii choroby niedokrwiennej serca. Leki hipolipemiczne. Leki stosowane
w chorobie nadciśnieniowej i w zaburzeniach krążenia obwodowego. Leki przeciwhistaminowe.
Leczenie wstrząsu anafilaktycznego. Leki przeciwkaszlowe i wykrztuśne. Farmakoterapia astmy.
Leki stosowane w farmakoterapii choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Leki
przeciwwymiotne. Leki przeczyszczające i przeciwbiegunkowe. Środki żółciopędne i stosowane
w schorzeniach wątroby. Środki wpływające na procesy krzepnięcia krwi i stosowane
w niedokrwistościach. Leki przeciwnowotworowe i immunotropowe. Środki stosowane
w zaburzeniach gospodarki wapniowo-fosforanowej. Leczenie osteoporozy.
Leki stosowane w chorobach skóry. Leki okulistyczne.
Prezentacje multimedialne. Dyskusja i elementy nauczania problemowego na ćwiczeniach.
Odpowiedzi ustne i kolokwia testowe na ćwiczeniach. Udział studentów w demonstracjach
działania leków na modelach zwierzęcych (asystowanie w eksperymencie, dokumentowanie
i analiza wyników i wnioskowanie). Stała weryfikacja i aktualizacja programu dostosowana do
postępu farmakoterapii i wprowadzania nowoczesnych leków.
Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach (szczegóły w regulaminie).
Wykazanie się wiadomościami na poziomie conajmniej dostatecznym (średnia wszystkich ocen
cząstkowych uzyskanych na ćwiczeniach ≥ 3,0).
Egzamin testowy z wynikiem co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.
3. Farmakodynamika. Podręcznik dla studentów farmacji. W. Janiec. 2009, PZWL.
4. Kompendium farmakologii. i farmakoterapii. A. Danysz. 2010, Volumed.
5. Farmakologia i toksykologia Mutschlera. Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer HK. 2010,
MedPharm.
1. Basic & Clinical Pharmacology. Katzung B.G. 2011, The McGraw-Hill Companies.

Efekty kształcenia
zna punkty uchwytu i mechanizmy działania leków;
rozumie komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków;
zna właściwości farmakologiczne poszczególnych grup leków;
zna wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup
leków;
zna działania niepożądane swoiste dla leku i zależne od dawki;
zna klasyfikację działań niepożądanych;
zna zasady prawidłowego kojarzenia leków;
zna możliwości unikania niekorzystnych interakcji;
wyjaśnia właściwości farmakologiczne leku w oparciu o punkt
uchwytu i mechanizm działania;
przewiduje działania niepożądane, w zależności od dawki i drogi
podania leku;
wymienia wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup
leków;
rozumie mechanizmy działań niepożądanych oraz interakcji
lekowych;
udziela informacji o działaniu leku w sposób zrozumiały dla
pacjenta;
udziela informacji o mechanizmie działania, właściwościach
farmakologicznych i działaniu niepożądanym leków;

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
D.W16
D.W17
D.W18
D.W19
D.W20
D.W21
D.W23
D.W24
D.U11, D.U14
D.U12, D.U16
D.U13
D.U17
D.U18
D.U47

P_U07
P_K01
P_ K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

przekazuje zdobyte wiadomości z zakresu farmakologii w sposób
zrozumiały dla pacjenta;
dąży do ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu farmakologii;
jest przygotowany do pracy zawodowej w zakresie wykorzystania
wiedzy farmakologicznej;
posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do
wyszukiwania informacji o lekach;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

D.U51
B.K1
A.K3
B.K1

30 x 3h
30 x 3h

90h
90h

30 x 2h

60h

4 x 10h
1 x 30h

40h
30h
310h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

180h

7

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

150h

6

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P.W 05
P_W06
P_W07
P_W08
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_K01
P_ K02
P_K03
Data
opracowania
programu

Formujące
ustne odpowiedzi w trakcie ćwiczeń; kolokwia
cząstkowe;

11.11 2012 r.

Program
opracowała

Podsumowujące
egzamin teoretyczny testowy;

dr farm. Halina Laskowska
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
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FARMACJA
Farmakoterapia z naukową
informacją o lekach
Katedra i Zakład Farmacji
Klinicznej i Biofarmacji

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
MK_36

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

stacjonarne

Punkty
ECTS

6

prof. dr hab.
Edmund Grześkowiak
grzesko@ump.edu.pl
61 6687837

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
VIII
15
75
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: E. Praktyka farmaceutyczna
Znajomość chemii leków, chemii analitycznej, farmakologii, farmakologii klinicznej,
farmakokinetyki.
Poznanie nowych metod leczenia wybranych schorzeń, z uwzględnieniem chorób
współistniejących u danego pacjenta oraz praktyczne zastosowanie w farmakoterapii leków
o wąskim zakresie terapeutycznym i o kinetyce nieliniowej; ujmowanie zagadnień farmakoterapii
z uwzględnieniem farmakokinetyki i interakcji leków.
Wykłady
Wykłady obejmują wprowadzenie do zasad realizowania racjonalnej, skutecznej
i spersonalizowanej farmakoterapii ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii (pharmacovigilance), mechanizmów działań niepożądanych i
farmakokinetyczno-farnakodynamicznych interakcji leków, farmakoterapii geriatrycznej,
pediatrycznej oraz farmakoterapii w zaawansowanej chorobie nowotworowej.
Ćwiczenia
Elementy farmakoterapii wybranych schorzeń, ze szczególnym uwzględnieniem chorób
cywilizacyjnych oraz chorób wymagających przewlekłej terapii, w których przebiegu stosuje się
leki o kinetyce nieliniowej oraz leki wymagające monitorowania stężenia we krwi; aspekty
farmakologii, farmakodynamiki i farmakokinetyki leków, interakcji leków, monoterapia
i polipragmazja, wpływ chorób współistniejących na losy leku w ustroju.
Całkowita liczba tygodni wykładów – 8 (90min/ 7tygodni + 45 min/1 tydzień)
Całkowita liczba tygodni ćwiczeń – 15 (14 tyg: 5x45min/tydzień) – ćwiczenia; 15-y tydzień :
5x45min - zaliczenia poprawkowe i zaliczenie końcowe)
metody nauczania – zadania problemowe;
zaliczenie (test wielokrotnego wyboru) i egzamin (test wielokrotnego wyboru);
obowiązkowy

1. Graham-Smith D.G., Aronson J.K. Clinical pharmacology and drug therapy. Oxford
University Press, New York, 2006.
2. Craig C.R., Stitzel R.E. Modern Pharmacology with Clinical Applications. Little, Brown
and Computer , Inc. 5th ed. USA, 1997.
3. Abrams A.C. Clinical Drug Therapy. Lippincott, New York, 1998.
1. Koda-Kimble M.A., Young L.Y. The clinical use of drugs. Applied Therapeutics, Inc.
Vancouver, Washington, 1992.
2. Briggs G.G., Frejman R.K., Yaffe S.J. Drugs In Pregnancy and Lactation. Williams and
Wilkins, Baltimore 2008.

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

P_W01
P_W02
P_W03

P_W04
P_W05
P_W06
P_W07

P_W08
P_W09
P_W10

P_W11

P_W12

P_W13

P_W14
P_W15
P_W16

P_W17
P_W18
P_W19
P_W20

P_W21

zna zasady aplikacji leku w zależności od rodzaju postaci leku,
a także rodzaju opakowania i systemu dozującego;
zna i rozumie ideę opieki farmaceutycznej;
zna zasady prowadzenia wywiadu medycznego, służącego do
wykrywania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów
lekowych, a także stosowane na świecie systemy klasyfikacji
problemów lekowych;
zna narzędzia i zasady dokumentowania opieki farmaceutycznej;
zna i rozumie podstawy prawne prowadzenia opieki
farmaceutycznej w polskim systemie zdrowotnym;
zna akty prawne dotyczące rynku farmaceutycznego;
zna
i
rozumie
zasady
monitorowania
skuteczności
i bezpieczeństwa farmakoterapii indywidualnego pacjenta
w procesie opieki farmaceutycznej, a także narzędzia ułatwiające
wykrywanie problemów lekowych;
zna i rozumie znaczenie i rolę farmaceuty w nadzorowaniu
farmakoterapii pacjentów przewlekle chorych;
zna i rozumie zasady określania potrzeb lekowych pacjenta;
zna i rozumie zasady indywidualizacji farmakoterapii
uwzględniające różnice w działaniu leków spowodowane
czynnikami fizjologicznymi w stanach chorobowych;
zna i rozumie przyczyny występowania oraz metody zapobiegania
i zmniejszania częstości występowania niepożądanych działań
leków;
zna i rozumie przyczyny występowania oraz metody zapobiegania
i zmniejszania częstości występowania powikłań polekowych
spowodowanych: stosowaniem leków poza wskazaniami
rejestracyjnymi (off-label), nieuwzględnianiem przeciwwskazań
i ograniczeń do ich stosowania, nieracjonalną farmakoterapią,
reklamą leków w środkach masowego przekazu oraz powszechną
dostępnością leków, zwłaszcza dostępnych bez recepty lekarskiej
(OTC);
zna kryteria wyboru leków oraz wskazania kliniczne do
prowadzenia terapii monitorowanej stężeniami leków w płynach
biologicznych organizmu;
zna podstawowe źródła informacji o leku (książki, czasopisma,
bazy danych);
zna zasady tworzenia Charakterystyki Produktu Leczniczego
i redagowania ulotki informacyjnej o leku dla pacjenta;
zna różnice między ulotką informacyjną o leku a ulotką dołączaną
do suplementów diety oraz innych produktów dostępnych
w aptece;
rozumie znaczenie charakterystyki produktu leczniczego i wyrobu
medycznego w optymalizacji farmakoterapii;
zna prawne, etyczne i metodyczne aspekty prowadzenia badań
klinicznych i zasady funkcjonowania ośrodka badań klinicznych;
zna rolę farmaceuty w prowadzeniu badań klinicznych;
zna zagadnienia dotyczące nowoczesnej farmakoterapii
wybranych chorób cywilizacyjnych oraz chorób wymagających
przewlekłego leczenia, w oparciu o zasady postępowania
medycznego określanego jako medycyna
oparta na dowodach (evidence based medicine), standardy
terapeutyczne oraz wytyczne polskich i europejskich towarzystw
lekarskich;
zna zagadnienia dotyczące farmakoterapii uzależnienia od

E.W5
E.W6
E.W7

E.W8
E.W9
E.W10
E.W11

E.W12
E.W13
E.W14

E.W15

E.W16

E.W17

E.W18
E.W19
E.W20

E.W21
E.W22
E.W23
E.W24

E.W25
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P_W22

P_W23

P_W24

P_W25

P_W26
P_W27
P_W28
P_U01

P_U02

P_U03

P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
P_U09
P_U10
P_U11

P_U12
P_U13
P_U14
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opioidów, wytyczne dotyczące terapii substytucyjnej metadonem i
buprenorfiną oraz rolę farmaceuty w redukcji szkód zdrowotnych
wynikających z przyjmowania narkotyków;
zna rolę farmaceuty w monitorowaniu terapii bólu, ze
szczególnym
uwzględnieniem
zagrożeń
związanych
z samoleczeniem;
zna zasady współpracy farmaceuty i lekarza, które są podstawą
współczesnej farmakoterapii, z uwzględnieniem zagadnień
dotyczących opracowywania receptariusza szpitalnego oraz
standardów terapeutycznych;
zna i rozumie zasady dopuszczania do obrotu produktów
leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów
diety;
zna instytucje publiczne i niepubliczne biorące udział w procesie
planowania, prowadzenia, nadzorowania i kontrolowania badań
klinicznych;
zna i rozumie zasady przeprowadzania i organizacji badań
z udziałem ludzi, w tym badań opisowych i eksperymentalnych;
zna i rozumie znaczenie wskaźników zdrowotności populacji;
zna i rozumie zasady monitorowania bezpieczeństwa produktów
leczniczych po wprowadzeniu ich do obrotu;
przygotowuje plan opieki farmaceutycznej obejmujący ustalenie
celów terapii oraz wskazanie działań pozwalających na ich
realizację;
przygotowuje plan opieki farmaceutycznej obejmujący ustalenie
celów terapii oraz wskazanie działań pozwalających na ich
realizację;
określa i różnicuje zakres informacji zdrowotnych niezbędnych w
procesie opieki farmaceutycznej dla pacjentów z różnymi
chorobami przewlekłymi;
przygotowuje plan edukacji pacjenta w celu rozwiązania
wykrytych problemów lekowych;
określa zagrożenia związane ze stosowaną farmakoterapią
w różnych grupach pacjentów oraz planuje działania prewencyjne;
wstępnie ocenia związek przyczynowo-skutkowy między
stosowanym lekiem a obserwowaną reakcją;
określa korzyści terapeutyczne i ekonomiczne monitorowania
stężeń leków w płynach organizmu;
zarządza gospodarką produktów leczniczych przeznaczonych do
badań klinicznych;
przeprowadza konsultację farmaceutyczną podczas wydawania
leku dostępnego bez recepty lekarskiej (OTC);
przeprowadza wywiad z pacjentem w celu zebrania informacji
niezbędnych do wdrożenia i prowadzenia opieki farmaceutycznej;
przygotowuje dla pacjenta zindywidualizowane materiały
edukacyjne, w tym ulotki dotyczące leków oraz zasad
samodzielnego
monitorowania
wybranych
parametrów
klinicznych;
wykrywa i klasyfikuje problemy lekowe oraz proponuje sposób
ich rozwiązania;
określa potrzeby lekowe pacjenta oraz ocenia stopień ich
zaspokojenia na podstawie analizy uzyskanych informacji;
przeprowadza edukację pacjenta związaną ze stosowanymi przez
niego lekami oraz innymi problemami dotyczącymi jego zdrowia
i choroby, jeżeli mogą mieć wpływ na skuteczność

E.W26

E.W27

E.W28

E.W29

E.W41
E.W42
E.W43
E.U5

E.U6

E.U7

E.U8
E.U9
E.U10
E.U11
E.U12
E.U29
E.U31
E.U32

E.U33
E.U34
E.U35

P_U15

P_U16

P_U17

P_U18
P_U19
P_U20
P_U21

Bilans nakładu
pracy studenta

Wskaźniki
ilościowe

i bezpieczeństwo farmakoterapii;
przewiduje wpływ różnych czynników na właściwości
farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków i rozwiązuje
problemy
dotyczące
indywidualizacji
i
optymalizacji
farmakoterapii;
aktywnie monitoruje i raportuje niepożądane działania leków,
wdraża działania prewencyjne, udziela informacji związanych
z powikłaniami farmakoterapii pracownikom służby zdrowia,
pacjentom lub ich rodzinom;
aktywnie uczestniczy w pracach zespołu terapeutycznego,
współpracując z lekarzem, pielęgniarką oraz diagnostą
laboratoryjnym, w celu wyboru optymalnego sposobu leczenia
pacjenta;
aktywnie uczestniczy w badaniach klinicznych;
korzysta z różnych źródeł informacji o lekach, w tym w języku
angielskim, i krytycznie interpretuje te informacje;
przygotowuje zgłoszenie działania niepożądanego leku do
odpowiednich organów;
interpretuje wyniki metaanalizy z badań eksperymentalnych
i klinicznych;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

E.U37

E.U38

E.U39

E.U40
E.U41
E.U50
E.U51

15 x 1h
15 x 5h

15h
75h

15 x 2h

30h

3 x 15h
1 x 15h

45h
15h
180h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

90h

3

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

105h

4

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_W09
P_W10
P_W11

Formujące

Podsumowujące

obserwacja pracy studenta i bieżąca weryfikacja wiedzy kolokwium zaliczeniowe i egzamin
w trakcie zajęć
teoretyczny
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P_W12
P_W13
P_W14
P_W15
P_W16
P_W17
P_W18
P_W19
P_W20
P_W21
P_W22
P_W23
P_W24
P_W25
P_W26
P_W27
P_W28
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
P_U09
P_U10
P_U11
P_U12
P_U13
P_U14
P_U15
P_U16
P_U17
P_U18
P_U19
P_U20
P_U21
Data
opracowania
programu
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7.11.2012r.

Program opracował

prof. dr hab. Edmund Grześkowiak

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia
Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
P_W03

P_W04
P_W05
P_U01

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
Historia farmacji
przedmiotu/
MK_40
1
ECTS
modułu
dr hab. Anita Magowska
Osoba odpowiedzialna
Katedra i Zakład Historii
anitamagowska@yahoo.com
(imię, nazwisko, email, nr tel.
Nauk Medycznych
służbowego)
61 854-72-41
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
obowiązkowy
VII
15
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: E. Praktyka farmaceutyczna
Wiedza wyniesiona z dotychczasowych trzech lat studiów farmaceutycznych.

FARMACJA

Przedstawienie problematyki naukowej i zawodowej farmacji w kontekście historycznym.
Ćwiczenia
1.Racjonalizm i irracjonalizm w medycynie i farmacji
2.Historia leku
3.Historia aptekarstwa
4.Wybitni farmaceuci na przestrzeni dziejów
5. Trendy rozwoju farmacji w XX i na początku XXI w.
Metoda porównawcza, metoda dyskusyjna, pogadanka.
Aktywny udział we wszystkich zajęciach, referowanie wybranych zagadnień, test zaliczeniowy.

1. R. Rembieliński, B. Kuźnicka, Historia farmacji, PZWL1987.
2. T. Brzeziński (red.), Historia medycyny. PZWL 1995.
3. B. Urbanek, Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX w. PAN Warszawa
2010.
Polski Słownik Biograficzny
Internet
Efekty kształcenia
Zna kierunki rozwoju farmacji zawodowej i naukowej, a także
rozwoju historycznego myśli filozoficznej oraz etycznych
podstaw rozstrzygania dylematów moralnych związanych z
wykonywaniem zawodu farmaceuty i zawodów medycznych.
Zna historię odkryć wybranych leków.
Zna historię aptekarstwa i zawodu farmaceuty oraz kierunki
rozwoju nauczania zawodowego, a także światowe organizacje
farmaceutyczne i inne organizacje zrzeszające farmaceutów.
Zna formy piśmiennictwa farmaceutycznego.
Zna przykłady historycznych postaci leków.
Przedstawia historyczne uwarunkowania rozdziału zawodu
aptekarza i lekarza oraz zmiany w misji zawodu aptekarza

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W27

E.W45
E.W46

E.W47
E.W48
E.U23
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P_U02

P_U03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Przedstawia kierunki rozwoju przemysłu farmaceutycznego i E.U24
historię najważniejszych odkryć w zakresie farmacji, a także
wskazuje właściwą organizację farmaceutyczną lub urząd
zajmujący się danym problemem zawodowym.
Czerpie wzory i inspirację do działań z bogatej tradycji farmacji.
E.U52
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

5 x 3h

15h

3x 1h

3h

5 x 2h

10h

1 x 2h

2h
30h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

18h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U01
P_U02
P_U03
Data
opracowania
programu
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Formujące
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć.

7.11.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Test zaliczeniowy.

dr hab. Anita Magowska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

FARMACJA
Leki pochodzenia
naturalnego

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_33
2
ECTS
modułu
prof. dr hab. Gerard Nowak
Osoba odpowiedzialna

Katedra i Zakład Naturalnych
gnowak@ump.edu.pl
Surowców Leczniczych i
(imię, nazwisko, email, nr tel.
61 847-06-28
służbowego)
Kosmetycznych
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
obowiązkowy
VIII
30
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: D. Biofarmacja i skutki działania leków
Znajomość podstaw botaniki i wiedzy na temat grup związków naturalnych.
Kompletna wiedza z zakresu leku roślinnego, aby farmaceuta był kompetentną osobą potrafiąca
udzielić rzeczywistych, opartych na badaniach naukowych, informacji pacjentowi i lekarzowi.
Seminaria
Różnice między ziołolecznictwem tradycyjnym i nowoczesnym
Zasady nowoczesnego ziołolecznictwa, definicja leku roślinnego
Leki roślinne stosowane w dolegliwościach poszczególnych układów i narządów –
działanie (w oparciu o badania farmakologiczne), zastosowanie, związki odpowiedzialne
za efekt farmakologiczny, bezpieczeństwo stosowania (działanie niepożądane, interakcje,
przeciwwskazania), dawkowanie (zależne od wieku)
OUN: Działanie przeciwlękowe; Fitoterapia depresji; Fitoterapia zespołów lękowodepresyjnych; Poprawiające procesy pamięci i funkcje poznawcze
Układ krążenia: Osłabiona praca serca; Choroba niedokrwienna serca; Nadciśnienie
tętnicze; Podciśnienie; Dolegliwości krążenia obwodowego (guzki krwawnicze,
przewlekłe stany zapalne żył)
Meno- i andropauza: Działanie estrogenopodobne; Łagodny przerost gruczołu
krokowego
Układ pokarmowy: O działaniu pobudzającym wydzielanie soku żołądkowego; Działanie
wiatropędne; Leki przeciwbiegunkowe; Fitoterapia zaparć; Stany zapalne przewodu
pokarmowego; Ochrona wątroby; Działanie żółciopędne;
Układ oddechowy: Podrażnienia górnych dróg oddechowych i uporczywym kraju;
Działanie wykrztuśne; Ból gardła wywołany infekcją; Przeziębienie
Układ moczowy: Infekcjach dróg moczowych; Kamica nerkowa; Działanie moczopędne
Skóra: Stany zapalne i podrażnienia skóry; Atopowe zapalenie skóry; Surowce Leczenie
ran i oparzeń; Stłuczenia, siniaki i kontuzje; Terapia trądziku pospolitego
Immunostymulatory roślinne
Prewencja chorób nowotworowych
Leki naturalne o działaniu wzmacniającym
Fitoterapia złej przemiany materii
Osteoartroza
Apiterapia
Prezentacje multimedialne, dyskusja na temat składu złożonych preparatów roślinnych i zwracanie
w nich uwagi na fatalne kompozycje wielu preparatów roślinnych egzystujących na polskim rynku
farmaceutycznym.
Test z dyskusją o wynikach.
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Literatura
podstawowa

1. G. Nowak, J. Nawrot, R. Dawid-Pać, M. Urbańska, B. Kędzia, E. Hołderna-Kędzia, Leki
pochodzenia naturalnego, Wydawnictwo UMP. Poznań 2012.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

P_W05

P_W06

P_U01
P_U02
P_U03

P_U04
P_U05
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe
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Efekty kształcenia
Ma wiedzę o zależności budowy chemicznej związków
naturalnych od ich właściwości leczniczych.
Rozumie podstawowe określenia medyczne dotyczące jednostek
chorobowych.
Posiada wiedzę o właściwościach leczniczych związków
naturalnych i surowców roślinnych.
Zna właściwości, zastosowanie działanie niepożądane,
bezpieczeństwo stosowania, interakcje i dawkowanie leków
roślinnych.
Posiada wiedzę o surowcach roślinnych o dobrze
udokumentowanym działaniu vs. tych surowców których wiedza
polega na tzw. tradycji stosowania.
Posiada wiedzę o dawkowaniu, działaniach niepożądanych,
toksyczności, przeciwwskazaniach surowców roślinnych i ich
interakcjach między lekami syntetycznymi, lekami roślinnymi i
pożywieniem.
Potrafi wykazać jak wpływa struktura chemiczna związku
naturalnego od jego działania i działania surowca roślinnego.
Potrafi ocenić sposób dawkowania i rodzaj postaci leku roślinnego
od jego efektywności.
Potrafi doradzić jaki pacjent ma wybrać lek roślinny w zależności
od dolegliwości poinformować o wartościach leku, dawkowaniu,
składzie chemicznym i bezpieczeństwie stosowania.
Potrafi korzystać z międzynarodowych monografii, które w
sposób rzetelny informują go o właściwościach leku roślinnego.
Potrafi zaprojektować zioła stosowane w profilaktyce.
Docenia konieczność przekazywania wiedzy monitorowania
wiedzy dotyczącej ziół.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W1; D.W44; D.W42
A.W5; D.W41
C.W37; D.W14
C.W2; D.W24; D.W25;
D.W46
C.W39; D.W41; D.W45

C.W41; D.W38; D.W42
D.W46; D.W47

C.U1; D.U67; D.U33; D.U36
C.U11; D.U52
C.U15; D.U66; D.U37

C.U27; C.U28
A.U6; D.U69; D.U35
A.K3; D.U68

15x 2h

30h

15 x 1h
1 x 5h

15h
5h
50h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

30h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

45h

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

Test wejściowy przed realizacją wybranych Zaliczenie przedmiotu w formie testu
tematów.
końcowego. Szczegółowa dyskusja i omówienie
z każdym studentem jego zaliczenia.

Ocena zaangażowania studenta w formie
dyskusji, w czasie seminariów.

11.11.2012r.

Program opracował

prof. dr hab. Gerard Nowak
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Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
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FARMACJA
Ochrona własności
intelektualnej
Katedra i Zakład Chemii
Organicznej
fakultatywny

semestr
VII-VIII

Poziom i forma
Studia magisterskie
stacjonarne
studiów
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_49
1
ECTS
modułu
dr Dorota Olender
Osoba odpowiedzialna
email: dolender@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
tel. 61 854-66-72
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

W zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
Ogólne wiadomości z zakresu prawa.
Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych
z ochroną własności intelektualnej poprzez:
• ukazanie roli ochrony własności intelektualnej oraz korzyści z niej płynących w nauce
i gospodarce,
• kształtowanie wśród słuchaczy szacunku dla cudzej własności intelektualnej,
• ukazanie znaczenia regularnego przeglądania baz danych zawierających informację
patentową.
Seminaria
Pojęcie własności intelektualnej. Źródła prawa. Przedmiot ochrony - dobro niematerialne. Prawo
autorskie i prawa pokrewne (przedmiot i podmiot prawa autorskiego, autorskie prawa majątkowe
i osobiste). Prawo własności przemysłowej (ochrona wynalazków i wzorów użytkowych, ochrona
znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych). Dodatkowe prawo
ochronne (SPC). Ochrona wynalazków biotechnologicznych. Źródła i znaczenie informacji
patentowej. Analiza wybranych opisów patentowych i ochronnych.
Dyskusja w celu angażowania słuchaczy do wymiany spostrzeżeń w połączeniu z prezentacjami
multimedialnymi.
Przeprowadzenie badań patentowych z wykorzystaniem baz internetowych informacji patentowej.
Zajęcia praktyczne dotyczące analizy wybranych opisów patentowych i ochronnych.
Ocena pracy studenta i zaliczenie przedmiotu na podstawie testu jednokrotnego wyboru.
Zaliczenie przedmiotu wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: obecność na zajęciach
oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu – udzielenie prawidłowej odpowiedzi, na co najmniej
60% pytań.
1. Sozański Jarosław, Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej z wyborem
aktów prawnych, Wydawnictwo „IURIS”, Warszawa-Poznań 2011.
2. Szymanek Tadeusz, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2008.
3. Golat Rafał, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
Akty prawne i inne informacje z zakresu ochrony własności przemysłowej dostępne na stronach
Urzędu Patentowego RP www.uprp.pl

Efekty kształcenia
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W8

P_W02
P_W03
P_U01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa C.W8
autorskiego.
Rozumie konieczność korzystania z internetowych baz informacji E.W16
patentowej w działalności badawczej, produkcyjnej i handlowej.
F.U3
Potrafi korzystać ze źródeł internetowych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach*
udział w seminariach*
5 x 3h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
3 x 1h
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń*
sporządzenie protokołów
przygotowanie do seminariów*
przygotowanie do kolokwiów
Przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15h
3h

4 x 1,5 h
1x3h

6h
3h
27h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

18h

1

*Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
Data
opracowania
programu

Formujące
Dyskusja, obserwacja pracy studenta
w trakcie zajęć.
Doskonalenie przez powtarzanie.
Ocena zdolności do samodzielnej pracy.
20.02.2013r.

Program opracowała

Podsumowujące
Test jednokrotnego wyboru.

Analiza literatury patentowej.
dr Dorota Olender
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Nazwa
kierunku

FARMACJA

Poziom i forma
studiów

Nazwa
przedmiotu/
modułu

Synteza i technologia
środków leczniczych
(ćwiczenia z elementami
biotechnologii)

Kod
przedmiotu/
modułu

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Technologii
Chemicznej Środków
Leczniczych

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe
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jednolite studia
magisterskie
MK_24

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Punkty
ECTS

stacjonarne

6

dr hab. Stanisław Sobiak/
dr hab. Tomasz Gośliński
tomasz.goslinski@ump.edu.pl
tel. 61 854 6633

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
VII
15
75
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: C. Analiza, synteza i technologia leków
Student przystępujący do realizacji przedmiotu posiada ugruntowaną znajomość chemii
organicznej, chemii fizycznej i chemii leków w zakresie teoretycznym i praktycznym. Z tego
względu, że cykl zajęć praktycznych opiera się na procesach chemicznych i biotechnologicznych,
student na początku ćwiczeń zapoznaje się z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium
i procedurami dobrej praktyki laboratoryjnej.
W ramach przedmiotu student poznaje ścieżkę prowadzącą do opracowania nowego środka
leczniczego, począwszy od etapu projektowania substancji czynnej, aż do fazy procesów
technologicznych zmierzających do przemysłowej produkcji związku. Studenci zapoznają się
w szczególności z: (i) technologią otrzymywania wybranych leków i substancji pomocniczych
w skali laboratoryjnej oraz przemysłowej w oparciu o procesy syntezy chemicznej
i biotechnologicznej; (ii) jednostkowymi operacjami fizycznymi i chemicznymi zarówno w skali
laboratoryjnej, jak i skali wielkoprzemysłowej; (iii) zasadami dobrej praktyki pracy laboratoryjnej
i wytwarzania; (iv) metodami poszukiwania i projektowania nowych środków leczniczych
i procesów technologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik obliczeniowych.
Wykłady
1. Przemysł farmaceutyczny w Polsce, prawne aspekty ochrony własności intelektualnej oraz
zasady dobrej praktyki wytwarzania w kontekście otrzymywania związków aktywnych (API)
wchodzących w skład leku syntetycznego.
2. Zapoznanie studentów z technikami poszukiwania i projektowania nowych leków:
a. Pojęcie „związku wiodącego”, ich poszukiwanie i rola w projektowaniu leku;
b. Modyfikacje związków wiodących;
c. Odkrywanie nowych leków z pominięciem związków wiodących.
3. Rola oddziaływań pomiędzy receptorami i enzymami, a potencjalnymi lekami w projektowaniu
leków.
4. Możliwość modyfikowania transportu i biodostępności leków na drodze chemicznej (proleki)
oraz zmianę ich właściwości fizykochemicznych (polimorfy).
5. Omówienie nowoczesnego projektowania syntez leków i substancji pomocniczych stosowanych
w technologii z uwzględnieniem ich ekonomiki i ekologii na wybranych przykładach.
6. Problem skalowania procesów chemicznych ze skali laboratoryjnej do przemysłowej jako
znaczący cel technologiczny.
7. Synteza na podłożach stałych i chemia kombinatoryczna jako szybkie metody tworzenia dużych
bibliotek związków biologicznie czynnych.
8. Metody otrzymywania i rozdziału związków optycznie czynnych na drodze rozdziału mieszanin
racemicznych z uwzględnieniem metod chromatograficznych. Synteza stereoselektywna.
9. Wprowadzenie do nowych technik syntezy związków organicznych z wykorzystaniem procedur
biotechnologicznych.
obowiązkowy

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

Ćwiczenia
Studenci wykonują minimum 4 procesy syntezy chemicznej lub procesy fizyczne izolacji środków
leczniczych (m.in. anestezyna, aspiryna, dulcyna, kofeina z herbaty, nipagina A, paracetamol,
salol, sulfanilamid, tiokol, lecytyna, likopen, tanalbina) oraz 2 procesy biotechnologiczne, w tym
uwzględniające procesy biomimetyczne (m.in. z wykorzystaniem komórek Saccharomyces
cerevisiae immobilizowanych w żelu alginianowym oraz lipazy z Candida antarctica). W ramach
ćwiczeń studenci określają czystość chemiczną uzyskiwanych substancji za pomocą analizy
chromatograficznej, temperatur topnienia, widm w zakresie UV-vis. Dla wybranych substancji
leczniczych i ich pochodnych studenci (i) przeprowadzają badania formy fizyko-chemicznej
w zakresie struktur polimorficznych w oparciu o krystalograficzne bazy danych oraz (ii)
korzystając komputerowych analizują modele pojedynczych cząsteczek oraz obserwują ich
oddziaływania z odpowiednich programów z receptorami (enzymami).
Przedmiot jest realizowany w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych: (i) Wykłady
w wymiarze 15 godzin lekcyjnych są realizowane w ciągu ośmiu tygodni. Treści merytoryczne
objęte wykładami są przekazywane studentom w formie prezentacji multimedialnej; (ii) Ćwiczenia
laboratoryjne w wymiarze 75 godzin lekcyjnych są realizowane w okresie trzech tygodni dla jednej
grupy studentów. Studenci wykonują ćwiczenia na podstawie skryptu i zbiorczych materiałów,
które są im przekazywane na początku cyklu ćwiczeniowego.
Ćwiczenia. Przed przystąpieniem do ćwiczeń studenci są zobowiązani do zdania kolokwium
wstępnego obejmującego jednostkowe procesy fizyczne, zasady BHP i p-poż oraz zostają
zapoznani z zasadami GLP, szczególnie w zakresie dokumentowania prowadzonych procesów.
Przed rozpoczęciem realizacji każdego procesu chemicznego i biotechnologicznego student zdaje
kolokwium. Dotyczy ono jednostkowych procesów chemicznych mających zastosowanie
w przeprowadzanym eksperymencie, którego pozytywny wynik uprawnia do rozpoczęcia pracy.
Po zakończeniu syntezy student opracowuje (i) protokół i (ii) schemat(-y) technologiczne
wykonanego preparatu. Dla wybranych substancji przedstawia ich charakterystykę fizykochemiczną oraz uzyskane za pomocą oprogramowania komputerowego wyniki w zakresie
przewidywania właściwości fizyko-chemicznych i farmakologicznych. Pozwala to na wystawienie
studentowi oceny końcowej za wykonanie danego preparatu. Po zakończeniu ćwiczeń studenci są
zobowiązani do zdania kolokwium wyjściowego obejmującego zakresem jednostkowe procesy
chemiczne i biotechnologiczne nie później niż jeden miesiąc po zakończeniu ćwiczeń.
Wykłady. Egzamin końcowy jest przeprowadzany w formie testowej. Ocenę pozytywną otrzymują
studenci, którzy uzyskali minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Na ostateczną ocenę
z przedmiotu ma wpływ ocena uzyskana z ćwiczeń.
1. D. Skwarski, L. Seńczuk, J. Kalinowska-Torz, Ćwiczenia z technologii chemicznej środków
leczniczych, Wydawnictwo AM, Poznań, 1987.
2. J. Tułecki, Technologia środków leczniczych, PZWL, Warszawa, 1978.
3. K. Kieć-Kononowicz, Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków
leczniczych, WUJ, Kraków, 2000.
1. R.B. Silverman, Chemia organiczna w projektowaniu leków, WNT, 2004.
2. G.L. Patrick, Chemia medyczna podstawowe zagadnienia, WNT, 2003.
3. A. Vogel, Preparatyka organiczna, WNT, Warszawa 2006.
4. H. Marona (red.), Syntezy środków leczniczych, WUJ, Kraków, 2006.
5. J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit, Współczesna synteza organiczna. Wybór
eksperymentów, PWN, Warszawa 2004.
6. F. Gualtieri, New trends in synthetic medicinal chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2000.
7. A. Chmiel, S. Grudziński, Biotechnologia i chemia antybiotyków, PWN, Warszawa 1998.
8. O. Kayser, R. Műller (red.), Biotechnologia farmaceutyczna, WL PZWL, Warszawa 2003.
9. D.J.A. Crommelin, R.D. Sindelar (red.), Pharmaceutical biotechnology, Routledge
Taylor&Francis Group, London, 2002.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych C.W2., C.W5., C.W12
wpływające na aktywność biologiczną leków, problematykę
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P_W02

P_W03

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

P_U05

polimorfizmu, a także właściwości fizykochemiczne i metody
otrzymywania substancji pomocniczych stosowanych w
technologii postaci leku.
Zna metody poszukiwania nowych substancji leczniczych,
podstawowe kategorie leków oraz problematykę ochrony
patentowej,
zasady
Dobrej
Praktyki
Wytwarzania
i
dokumentowania prowadzonych procesów technologicznych, a
także rozumie znaczenie leku syntetycznego w systemie opieki
zdrowotnej w Polsce i na świecie.
Zna metody wytwarzania przykładowych substancji leczniczych,
stosowane operacje fizyczne oraz jednostkowe procesy
chemiczne, ich ekonomikę i ekologię, a także metody
otrzymywania i rozdziału związków optycznie czynnych.
Projektuje syntezy substancji czynnych w oparciu o znajomość
podstawowych operacji fizycznych i procesów chemicznych oraz
kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego, ocenia prawidłowość
doboru warunków wytwarzania substancji leczniczych mających
wpływ na jakość produktów leczniczych, a także dokonuje
właściwego doboru odczynników, ich odzysku i utylizacji.
Stosuje metody i procesy biotechnologiczne do wytwarzania
substancji farmakologicznie czynnych, a także projektuje proces
biotechnologiczny
z
uwzględnieniem
jego
aspektów
technologicznych i kontroli, planuje przeprowadzenie procesu
biosyntezy lub biotransformacji, w tym celu, dobiera typ
bioreaktora dla projektowanego procesu, przygotowuje go do
przeprowadzenia hodowli i planuje skład podłoża hodowlanego.
Ocenia właściwości produktu leczniczego i przedstawia sposób
jego wytwarzania, a także wie, jak wpływać na wydajność
poszczególnych etapów i całego procesu produkcyjnego leku.
Wyjaśnia zależność między budową chemiczną a działaniem
leków, stosuje techniki komputerowe do interpretacji wyników
analizy i zebrania informacji o leku, a także wyszukuje w
piśmiennictwie informacje naukowe, dokonuje ich wyboru i oceny
oraz wykorzystuje je w celach praktycznych.
Proponuje rozwiązanie problemu badawczego związanego z
lekiem syntetycznym, proponuje i realizuje technologię
wytwarzania substancji czynnej.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *

Bilans
nakładu
pracy
studenta

udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta
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C.W7., C.W8., C.W9.,
C.W32

C.W10., C.W11

C.U4., C.U5., C.U6

C.U7., C.U8., C.U25., C.U26

C.U9., C.U23

C.U1., C.U19., C.U38

C.U22., C.U24

7x2h
1x1h
3x9,33h
3x6,67h
3x6,67h
1x7h

15h

10x1h

10h

6x5h

30h

2x10h
1x20h

20h
20h
170h

75h

Wskaźniki
ilościowe

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

100h

4

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

105h

4

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01,
P_W02
P_W03

P_U01-P_U02

P_U03-P_U05
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

W strukturę wykładu wprowadzona jest
aktywna dyskusja, rozwiązywanie zadań
problemowych i konwersatorium.
W strukturę wykładu wprowadzona jest
aktywna dyskusja, rozwiązywanie zadań
problemowych i konwersatorium. Kolokwium
wejściowe na ćwiczenia. Obserwacja pracy
studenta podczas ćwiczeń i ocena jego
zdolności do samodzielnej pracy.
Wstępne kolokwium wejściowe na ćwiczenia
wraz z kolokwiami wejściowymi do
poszczególnych ćwiczeń. Obserwacja pracy
studenta podczas ćwiczeń i ocena jego
zdolności do samodzielnej pracy.
Obserwacja pracy studenta podczas ćwiczeń
i ocena jego zdolności do samodzielnej pracy.

Egzamin końcowy z części wykładowej
przedmiotu. Protokół wykonanego ćwiczenia.

07.11.2012r.

Program opracował

Egzamin końcowy z części wykładowej
przedmiotu. Protokół wykonanego ćwiczenia,
kolokwium wyjściowe z ćwiczeń.

Protokół wykonanego ćwiczenia, kolokwium
wyjściowe z ćwiczeń.

Protokół wykonanego ćwiczenia, kolokwium
wyjściowe z ćwiczeń.
dr hab. n. farm. Tomasz Gośliński
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

FARMACJA
Technologia postaci leku II

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_26
9
ECTS
modułu
prof. dr hab. Janina Lulek
Osoba odpowiedzialna

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Technologii
Postaci Leku

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
VII - VIII i liczba godzin
45
68
22
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: C. Analiza, synteza i technologia leków
Wiedza z zakresu technologii postaci leku I, chemii fizycznej, chemii ogólnej i analitycznej
w obszarze zjawisk i obliczeń wykorzystywanych w badaniach preformulacyjnych i podczas
sporządzania stałych, półstałych i płynnych postaci leku w skali laboratoryjnej i przemysłowej.
Nabycie przez studentów wybranych umiejętności praktycznych i/lub wiedzy w obszarach
zagadnień związanych z:
C.1. rozwojem produktu farmaceutycznego w skali laboratoryjnej oraz jego wytwarzaniem w skali
przemysłowej, w tym szczególnie z:
- projektowaniem postaci leku i badaniami preformulacyjnymi,
- technologią sporządzania i oceną jakości stałych, doustnych form leku o
konwencjonalnym i modyfikowanym uwalnianiu; systemów rozproszonych (aerozole
lecznicze) i terapeutycznych systemów transdermalnych oraz półstałych postaci leku
- określaniem wpływu czynników technologicznych oraz właściwości fizykochemicznych
substancji leczniczych i pomocniczych na dostępność farmaceutyczną substancji
aktywnej z różnych postaci leku metodami farmakopealnymi
- wybranymi wytycznymi ICH w zakresie wymagań jakościowych dotyczących rozwoju
formulacji, stabilności poszczególnych postaci leku oraz walidacji metod analitycznych
-podstawami reologii farmaceutycznej i kosmetycznej
C.2. postępami technologii farmaceutycznej w odniesieniu do nowych/nowoczesnych nośników
substancji aktywnych oraz postaci leku
C.3. technologią wytwarzania leków pozajelitowych i preparatów stosowanych w
zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej, żywieniu pozajelitowym i dojelitowym oraz
sporządzaniem postaci leków cytostatycznych
C.4. materiałami medycznymi, opakowaniami i systemami dozującymi różne postaci leku
C.5. podstawami homeopatii i technologią wytwarzania leków homeopatycznych

Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe
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(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

jlulek@ump.edu.pl
61 854-66-60

obowiązkowy

Wykłady
- Farmaceutyczne i technologiczne aspekty projektowania postaci leku, z uwzględnieniem:
uwarunkowań ogólnych, badań preformulacyjnych, procesów jednostkowych, czynników
wpływających na stabilność poszczególnych postaci leku oraz charakterystki i roli substancji
pomocniczych w technologii wytwarzania postaci leku.
- Sposoby zwiększania rozpuszczalności substancji aktywnych w wodzie oraz możliwości
wykorzystania lipidów jako solubilizatorów substancji trudnorozpuszczalnych.
- Stałe postaci leku (proszki, granulaty, tabletki, kapsułki i in.) w tym m.in. - skład i wymagania
stawiane w/w postaciom leku, substancje pomocnicze, metody sporządzania w skali laboratoryjnej
i przemysłowej oraz zasady pracy urządzeń do ich wytwarzania.
- Stałe postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu i systemy dostarczania leków.
- Półstałe postaci leku - wytwarzanie w skali laboratoryjnej i przemysłowej, podstawy reologii
farmaceutycznej.
- Transdermalne systemy terapeutyczne.
- Nowoczesne nośniki i systemy dostarczania substancji aktywnych.

- Postaci leków pozajelitowych i preparatów stosowanych w zaburzeniach gospodarki wodnoelektrolitowej,postacie insulin.
- Żywienie pozajelitowe i dojelitowe (wskazania do stosowania, rodzaje, wymagania, skład
i charakterystyka, niezgodności, warunki przechowywania, sposoby przyrządzania, niezgodności,
podstawy prawne).
- Dostępność farmaceutyczna: definicja, metody jej oznaczania z różnych postaci leku,
biofarmaceutyczny system klasyfikacji substancji aktywnych i jego znaczenie w rozwoju stałych
postaci leków, biofarmaceutyczne aspekty formowania postaci leku, korelacja IV/IV.
- Wytyczne ICH w zakresie rozwoju produktu farmaceutycznego, badań stabilności
poszczególnych postaci leku oraz walidacji metod analitycznych stosowanych w ocenie
dostępności farmaceutycznej z poszczególnych postaci leku.
- Podstawy homeopatii i omówienie metody leczenia homeopatycznego.
Ćwiczenia
1. Badania preformulacyjne, w tym: diagnostyka polimorfizmu substancji aktywnych
i pomocniczych z wykorzystaniem technik analizy termicznej, szczególnie skaningowej
kalorymetrii różnicowej (DSC), identyfikacja faz w odniesieniu do ciała stałego oraz wyznaczenie
parametrów przejść fazowych.
2. Technologia stałych postaci leków, w tym: praktyczne aspekty projektowania i wytwarzania
stałych postaci leku w skali laboratoryjnej i przemysłowej (metody sporządzania granulatów,
peletek, tabletek, tabletek powlekanych i kapsułek twardych oraz miękkich, rola funkcjonalnych
substancji pomocniczych). Obliczenia związane z wytwarzaniem i oceną granulatów, tabletek
i kapsułek. Praktyczne wykonanie wybranych stałych postaci leku (granulaty – metoda „mokra”
i „sucha”, tabletki - metoda bezpośrednia i po procesie granulacji, powlekanie tabletek w bębnie
drażerskim (drażowanie, powlekanie polimerowe). Ocena parametrów jakościowych
wytworzonych stałych postaci leku wg metod farmakopealnych i przemysłowych (twardość,
jednolitość masy, czasu rozpadu, wytrzymałość na ścieranie). Planowanie cyklu wytwarzania
podstawowych stałych postaci leku z uwzglednieniem warunków wytwarzania oraz rodzaju
aparatury.
3. Dostępność farmaceutyczna - badanie dostępności farmaceutycznej substancji leczniczych
z wybranych postaci leku (tabletki o szybkim uwalnianiu, maści, żele) metodami farmakopealnymi
i niefarmakopealnymi, przeprowadzenie badania uwalniania, wykreślenie i porównanie profili
uwalniania substancji leczniczej z produktów badanych i produktów referencyjnych, ocena
wpływu procesów technologicznych i substancji pomocniczych na uwalnianie substancji
leczniczych z wybranych postaci leku, biofarmaceutyczne aspekty formowania postaci leku
4. Leki i płyny pozajelitowe.
Obliczenia z zakresu doprowadzenia do izotonii, odpowiedniego pH, terapii wodno-elektrolitowej
oraz prędkości przepływu i czasu infuzji. Sporządzanie wybranych płynów elektrolitowych
i roztworów glukozy oraz ich charakterystyka (pomiar pH, ciśnienia osmotycznego). Badanie
trwałości wyjaławianych roztworów glukozy; analiza interakcji płynów do wlewów i leków do
wstrzykiwań; analiza składu przykładowych leków do wstrzyknięć.
4. Żywienie pozajelitowe - zapoznanie się z procedurą przygotowania przykładowych mieszanin
żywieniowych (mieszalnik, metoda grawitacyjna), wykonanie w aptece szpitalnej mieszaniny do
żywienia pozajelitowego metodą grawitacyjną zgodnie z obowiązującymi standardami Dobrej
Praktyki Wytwarzania i wymaganiami Prawa Farmaceutycznego.
5. Sporządzanie cytostatyków - zapoznanie się (teoretyczne i praktyczne) z procedurą ubierania
i mycia przed wejściem do boksu aseptycznego; pomoc w czasie sporządzania w aptece szpitalnej
leków onkologicznych (Unit dose) do podania dożylnego; przygotowanie roztworów cytostatyków
(placebo) zgodnie z obowiązującymi procedurami (pracownia Katedry) i wymogami
bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Aerozole lecznicze - farmakopealne metody badania aerozoli leczniczych; przeprowadzenie
oceny jednolitości dawki, pomiar aerodynamiczny wielkości cząstek za pomocą impaktora
szklanego. Analiza składu aerozoli donosowych metodą TLC.
7. Dobra Praktyka Wytwarzania
- Rozwój produktu farmaceutycznego: etapy rozwoju; zapewnienie jakości produktu w oparciu
o analizę ryzyka. Analiza przypadków.
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Seminaria
1. Preformulacja
Zakres i etapy badań preformulacyjnych. Znaczenie wyników badan preformulacyjnych w procesie
projektowania i wytwarzania postaci leków innowacyjnych i generycznych. Analiza przypadków.
2. Analiza termiczna
Podstawy analizy termicznej i jej zastosowanie w badaniach preformulacyjnych oraz
rozwiązywaniu problemów technologicznych podczas wytwarzania stałych i półstałych postaci
leku. Analiza przypadków.
3. Dobra Praktyka Wytwarzania
Definicja; ogólne i szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania, których spełnienie jest
warunkiem uzyskania zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych. Dokumentowanie
procesów technologicznych. Analiza przypadków.
4. Opakowanie różnych postaci leków
Rola i wymagania stawiane opakowaniom preparatów farmaceutycznych; rodzaje opakowań
w zależności od postaci leku; metody badania integralności i barierowości opakowań oraz
sposobów pakowania; omówienie procesów pakowania w aspekcie GMP.
5. Dostępność farmaceutyczna
Wprowadzenie do badań dostępności farmaceutycznej (definicja, parametry charakteryzujące
dostępność farmaceutyczną, kinetyka procesu uwalniania); zapoznanie się z farmakopealnymi
i niefarmakopealnymi metodami badania dostępności farmaceutycznej; omówienie metodologii
porównywania profili uwalniania (metody zależne i niezależne od modelu). Studium przypadku.
6. Leki pozajelitowe
Podział i postacie leków pozajelitowych, wymagania, drogi i sposób podawania leków
parenteralnych (cewniki, zestawy infuzyjne); substancje pomocnicze, opakowania. Planowanie
cyklu wytwarzania pozajelitowych postaci leku z uwzglednieniem warunków wytwarzania oraz
rodzaju aparatury
7. Żywienie pozajelitowe
Podstawowe informacje dotyczące zasad żywienia pozajelitowego, omówienie niezgodności, jakie
mogą występować w mieszaninach do żywienia pozajelitowego.
Praktyczne aspekty pracy farmaceuty szpitalnego w zakresie żywienia pozajelitowego (organizacja
pracowni żywienia pozajelitowego, współpraca lekarz-farmaceuta, etykietowanie, przechowywanie
mieszanin do żywienia pozajelitowego, żywienie domowe – HPN – Home parenteral nutrition).
Analiza przypadków.
8. Leki cytostatyczne
Omówienie standardów jakościowych w farmacji onkologicznej (prawo, wymogi bezpieczeństwa,
walidacja, warunki sporządzania, recepta, trwałość leków), Analiza przypadku
9. Aerozole lecznicze
Zapoznanie się
z technologicznymi aspektami dotyczącymi aerozoli oraz podstawami
aerozoloterapii, (podstawowa definicja aerozoli leczniczych, właściwości gazów wytłaczających,
budowa pojemników aerozolowych oraz sposoby ich napełniania, technologia Bag-On-Valve,
budowa i zasada działania komór inhalacyjnych, zasada działania inhalatorów ciśnieniowych
i proszkowych, zasady nebulizacji, substancje pomocnicze stosowane w technologii aerozoli
leczniczych).
10. Wyroby medyczne
Klasyfikacja wyrobów medycznych. Rola farmaceuty w obrocie wyrobami medycznymi. Szpitalne
procedury przetargowe. Zgłaszanie incydentu medycznego. Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i jego zadania
w odniesieniu do wyrobów medycznych. Zapoznanie się z wybranymi wyrobami medycznymi.
11. Opatrunki
Podział opatrunków, materiały stosowane w technologii nowoczesnych opatrunków,
charakterystyka poszczególnych rodzajów opatrunków. Zapoznanie się z wybranymi rodzajami
opatrunków.
12. Homeopatia
Zasady sporządzania preparatów homeopatycznych; schematy postępowania terapeutycznego
w homeopatii; wybór preparatów homeopatycznych, postaci i dawkowania; zasady rejestracji
preparatów leczniczych homeopatycznych na rynku aptecznym; wybrane problemy zdrowotne
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i homeopatyczne produkty lecznicze stosowane w samoleczeniu; praca z materiałami źródłowymi
Inne
Wyjście dydaktyczne do firmy farmaceutycznej i zapoznanie się z procesami i liniami
technologicznymi wybranych postaci leku i działem kontroli jakości.
Metody podające:
- wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, praca z książką
Metody aktywizujące:
- wyszukiwanie i praca z materiałami źródłowymi, udział w dyskusji, burzy mózgów,
Formy
formułowanie własnych opinii, przygotowanie prezentacji, dyskusja okrągłego stołu
i metody
Metody praktyczne:
dydaktyczne
- ćwiczenia laboratoryjne (samodzielne lub w grupach wykonanie preparatu oraz jego kontrola,
prawidłowe wykonanie niezbędnych obliczeń i protokołu, formułowanie własnych wniosków),
pokaz obsługi i działania sprzętu specjalistycznego
Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia jest:
1. Obecność na wszystkich zajęciach kontrolowanych.
2. Wykonanie części praktycznej ćwiczeń oraz uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej
z każdego z ćwiczeń (sprawdzenie wiedzy w formie ustnej lub pisemnej).
Końcowa ocena ćwiczenia obejmuje: ocenę z teoretycznego przygotowania do zajęć, stopień
zaangażowania w praktyczne wykonanie ćwiczenia oraz jakość opracowanego protokołu.
3. Zaliczenie kolokwium wyjściowego testowego ze znajomości tematyki objętej ćwiczeniami
Forma
i seminariami.
i warunki
Skala ocen kolokwium wyjściowego (max. 60 punktów)
zaliczenia
36 – 40 punktów - dostateczny
41 – 46 punktów - dość dobry
47 – 52 punktów - dobry
53 – 56 punktów - ponad dobry
57 – 60 punktów - bardzo dobry
- na ocenę końcową z TPL II składa się: średnia ocen z poszczególnych ćwiczeń i ocena
z kolokwium wyjściowego.
1.
Farmakopea Polska VI, VIII i IX.
Literatura
2. S. Janicki, A. Fiebig i M. Sznitowska (red) „Farmacja stosowana”, PZWL, Wydanie IV
podstawowa
poprawione i uzupełnione lub nowsze.
(nie więcej niż 3
3. Kubiak Z. „Ćwiczenia z technologii leków pozajelitowych”,: Wydawnictwo UJ 1998.
pozycje)
1. Loyd V. Allen, jr, Nicholas G. Popovich and Howard C. Ansel: Ansel's :Pharmaceutical Dosage
Forms and Drug Delivery Systems. 9th Edition. Baltimore, Md: Lippincott Williams & Wilkins,
2010.
2. Sarfaraz K.Niazi Handbook of preformulation Chemical, biological and botanical drugs,
Informa Healthcare USA New York, 2007.
3. Handbook of Pharmaceutical Excipients 7th Edition, 2012 lub nowszy, baza dydaktyczna UMP,
http://www.medicinescomplete.com/mc/excipients/current/ .
4. Marzec A. (red.) „Badania dostępności i równoważności biologicznej, Organizacja. Metodyka.
Jakość. Dokumentacja”, OINpharma, Warszawa 2007.
5. Dressman J.J., Kramer J. (red.), „Pharmaceutical Dissolution Testing”, Tylor & Francis group,
Literatura
Boca Raton 2005.
uzupełniająca
6. Müller R.H., Hildebrand G.E. (red.) „Technologia nowoczesnych postaci leków”, WL PZWL,
Warszawa 2003.
7. Janicki S., Krysiński J., Partyka D.: „Leki homeopatyczne. Postacie i zasady sporządzania”,
PZWL, Warszawa 2000.
8. Lippold B.C., Müller-Goymann C., Schubert R., „Technologia postaci leku z elementami
biofarmacji”, Redakcja wydania I polskiego Janusz Pluta, MedPharm Polska Sp. z o.o.,
Wrocław 2011.
9. Janicki S., Sznitowska M., Zieliński W. Dostępność farmaceutyczna i dostępność biologiczna
leków”, OIN Polfa, Warszawa 2001.
10. Wytyczne ICH w zakresie wymagań jakościowych dotyczących rozwoju formulacji, stabilności
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poszczególnych postaci leku oraz walidacji metod analitycznych.
11. Aktualne polskie i unijne akty prawne dotyczące Dobrej Praktyki Wytwarzania, wyrobów
medycznych, opakowań leków, wzorów znaków CE i in.
12. Wybrane artykuły z piśmiennictwa naukowego i branżowego dotyczące treści programowych
przedmiotu TPL II, wskazane przez nauczyciela lub wyszukane przez studentów.
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03

P_W04

P_W05

P_W06
P_W07

P_W08
P_W09

P_U01

P_U02

P_U03
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Efekty kształcenia
zna właściwości funkcjonalne i fizykochemiczne substancji
pomocniczych stosowanych w technologii postaci leku, wie jak
dokonywać ich doboru w zależności od rodzaju postaci leku oraz
potrafi wytłumaczyć znaczenie polimorfizmu substancji
aktywnych i substancji pomocniczych;
zna podstawy analizy termicznej i możliwości jej wykorzystania
w ocenie parametrów fizykochemicznych substancji w fazie
stałej;
zna nazewnictwo, skład, strukturę, właściwości i wymagania
stawiane
różnym
postaciom
produktów
leczniczych
wytwarzanych na skalę przemysłową, w szczególności
wymagania farmakopealne poszczególnych postaci leku;
zna i rozumie podstawowe procesy jednostkowe, metody
sporządzania i kontroli postaci leku w tym: stałych, płynnych,
homeopatycznych, preparatów do żywienia pozajelitowego,
cytostatyków oraz zasady pracy urządzeń stosowanych do ich
wytwarzania;
zna i rozumie wpływ parametrów technologicznych na
właściwości postaci leku, metody badania oceny jakości oraz
czynniki wpływające na trwałość i procesy jakim może podlegać
podczas przechowywania;
zna zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania i dokumentowania
prowadzonych procesów technologicznych;
zna i rozumie sposoby oceny dostępności farmaceutycznej,
czynniki charakteryzujące substancję leczniczą i postać leku dla
poprawy dostępności biologicznej substancji leczniczej
i modyfikacji czasu jej działania oraz zagadnienia związane
z korelacją wyników badań in vitro – in vivo (IVIVC);
zna podstawowe przepisy prawne dotyczące wyrobów
medycznych;
potrafi wymienić nowoczesne nośniki i systemy dostarczania
substancji aktywnych oraz omówić ich skład i mechanizm
działania;
przeprowadza analizę i kontrolę jakości substancji leczniczej do
celów farmaceutycznych metodą różnicowej kalorymetrii
skaningowe (DSC); poprawnie identyfikuje zaobserwowane na
termogramie przemiany fazowe, proponuje odpowiednią metodę
analityczną
do
badania
dostępności
farmaceutycznej,
przeprowadza jej walidację oraz wykorzystuje programy
komputerowe do interpretacji uzyskanych wyników;
Wyjaśnia znaczenia formy farmaceutycznej i składu produktu
leczniczego dla jego działania, ocenia jego właściwości,
charakteryzuje czynniki, które wpływają na trwałość, wykonuje
badania oceny jakości, przedstawia sposób wytwarzania, dokonuje
doboru właściwego opakowania i warunków przechowywania;
wyjaśnia znaczenie badań dostępności farmaceutycznej dla oceny
biorównoważności różnych postaci leków oraz uzasadnia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W5, C.W12, C.W27

C.W6

C.W22, C.W23

C.W24, C.W25,
C.W33, C.W34

C.W26,

C.W29, C.W30, C.W31

C.W32
D.W3, D.W4, D.W5

E.W28

C.U2, C.U17, C.U18, C.U19

C.U9, C.U10, C.U12, C.U34

D.U2, D.U3

P_U04

P_U05

P_U06

możliwość zwolnienia produktu leczniczego z badań
biorównoważności in vivo w oparciu o system klasyfikacji BCS
i wyniki badań dostępności farmaceutycznej;
przeprowadza badanie uwalniania z doustnych postaci leku, w C.U21, D.U4, D.U40
celu wykazania podobieństwa różnych postaci leku, przewiduje
skutki zmiany dostępności farmaceutycznej substancji leczniczej
w wyniku modyfikacji postaci leku oraz przygotowuje wyniki
badań
dostępności
farmaceutycznej
do
dokumentacji
rejestracyjnej produktów leczniczych;
planuje cykl wytwarzania podstawowych stałych postaci leku C.U31, C.U32
i pozajelitowych postaci leku z uwzględnieniem warunków
wytwarzania i rodzaju aparatury oraz wykonuje mieszaninę do
żywienia pozajelitowego i przygotowuje lek cytostatyczny;
podaje podstawowe definicje związane z wytwarzaniem E.U42, E.U1, E.U13, E.U4
oraz obrotem wyrobami medycznymi i wskazuje źródłowe akty
prawne, zna podstawowe zasady gospodarki wyrobami
medycznymi w szpitalu, wskazuje instytucje publiczne
odpowiedzialne za kontrolę i nadzorowanie działalności jednostek
w zakresie wytwarzania oraz prowadzenia obrotu hurtowego
i detalicznego wyrobami medycznymi oraz demonstruje sposób
użycia wyrobów medycznych na wybranych przykładach i potrafi
zgłosić incydent medyczny (związany z wyrobem medycznym);
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
- (wiedza wejściowa)
- opracowanie protokołu ćwiczeń
przygotowanie do seminariów, w tym przygotowanie prezentacji i
projektów*
zapoznanie się z piśmiennictwem specjalistycznym związanym z
treścią ćwiczeń i seminariów
przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego
Łączny nakład pracy studenta

22 x 1 +1 x 1
16 x 4 + 2 x 2
11 x 2
5x1

18 x 3
18 x 1
11 x 2

54h
18h
22h

15

15h

1 x 20

20h
269h
Liczba
ECTS

Liczba godzin
Wskaźniki
ilościowe

45h
68h
22h
5h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

140

5

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

184

7

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia

Formujące

Podsumowujące

Weryfikacja wiedzy i umiejętności studenta prowadzona jest
poprzez:
- sprawdzanie wiedzy przed rozpoczęciem ćwiczeń (kontrola
ustna lub pisemna)
- obserwację pracy studenta w trakcie ćwiczeń (oceniana jest
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P_W01

P_W02
P_W03
P_W04

P_W05

P_W06

P_W07

P_W08

P_W09
P_U01

P_U02

P_U03
P_U04

P_U05

P_U06
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samodzielność wykonania ćwiczeń, zaangażowanie, staranność
przygotowania protokołu)
- udział i aktywność w dyskusji podczas seminarium
Weryfikacja postawy studenta prowadzona przez prowadzącego
zajęcia polega na obserwacji: punktualności, zaangażowania w
zlecone zadania, stosunku do prowadzącego zajęcia i innych
studentów.
Zadania studenta:
- student na każdym ćwiczeniu wykonuje samodzielnie lub w
grupie preparat
- student opracowuje dokumentację (protokół) sporządzonych
preparatów (opis wykonywanych czynności, niezbędne
obliczenia, formułuje wnioski)
- student realizuje zadany projekt na seminarium
- wejściówka (kontrola ustna lub pisemna)
- obserwacja studenta w czasie ćwiczeń i/lub seminariów
- dyskusja w czasie ćwiczeń
- wejściówka (kontrola ustna lub pisemna)
- wejściówka (kontrola ustna lub pisemna)
- wejściówka (kontrola ustna lub pisemna)
- obserwacja studenta w czasie zajęć
- ocena zdolności do samodzielnej i zespołowej pracy
(prezentacja)
- wejściówka (kontrola ustna lub pisemna)
- obserwacja studenta w czasie zajęć
- ocena zdolności do samodzielnej pracy
- dyskusja w czasie ćwiczeń
- wejściówka (kontrola ustna lub pisemna)
- obserwacja studenta w czasie zajęć
- ocena zdolności do samodzielnej i zespołowej pracy
(prezentacja)
- wejściówka (kontrola ustna lub pisemna)
- obserwacja studenta w czasie zajęć
- ocena zdolności do samodzielnej pracy
- dyskusja w czasie ćwiczeń i seminariów
- obserwacja studenta w czasie zajęć
- ocena zdolności do samodzielnej i zespołowej pracy
(prezentacja)
- obserwacja studenta w czasie zajęć
- dyskusja w czasie ćwiczeń
- ocena zdolności do samodzielnej pracy
- dyskusja w czasie ćwiczeń i seminariów
- obserwacja studenta w czasie zajęć
- ocena zdolności do samodzielnej i zespołowej pracy
(prezentacja)
- dyskusja w czasie zajęć
- obserwacja studenta w czasie zajęć
- ocena zdolności do samodzielnej i zespołowej pracy
(prezentacja)
- dyskusja w czasie zajęć
- obserwacja studenta w czasie zajęć
- ocena zdolności do samodzielnej i zespołowej pracy
(prezentacja)
- obserwacja studenta w czasie zajęć
- ocena zdolności do samodzielnej i zespołowej pracy

- kolokwium zaliczeniowe
testowe
- egzamin teoretyczny i
praktyczny po zakończeniu
zajęć z TPL III

(prezentacja)
- dyskusja w czasie zajęć
Data
opracowania
programu

1.12.12r.

Program opracowały

dr Magdalena Ratajczak
prof. dr hab. Janina Lulek

315

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

FARMACJA
Toksykologia

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
MK_31

Osoba odpowiedzialna

Punkty
ECTS

stacjonarne
6

prof. dr hab. Jadwiga JodynisLiebert
liebert@ump.edu.pl
61 847-07-21

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Toksykologii

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
VII - VIII i liczba godzin
30
60
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: D. Biofarmacja i skutki działania leków
Podstawy wiedzy strukturze i właściwościach związków chemicznych, znajomość obliczeń
chemicznych, umiejętność zastosowania metod instrumentalnych w analityce, znajomość funkcji
i właściwości najważniejszych makrocząsteczek endogennych oraz przemian chemicznych
zachodzących w żywym organizmie, znajomość podstaw genetyki, wiadomości na temat
podstawowych funkcji i regulacji procesów fizjologicznych oraz patomechanizmu zaburzeń
tych funkcji.
Zrozumienie podstawowych pojęć i zjawisk determinujących toksyczne działanie związków
chemicznych, mechanizmów toksyczności oraz losów trucizn w ustroju żywym. Zrozumienie
roli współczesnej toksykologii w profilaktyce zatruć. Nabycie wiedzy na temat sposobów oceny
toksyczności związków chemicznych, metod oceny narażenia zawodowego i środowiskowego
oraz diagnostyki zatruć a także zagadnień związanych z toksykologią szczegółową obejmujących
działanie toksyczne wybranych leków i środków uzależniających, metali, niemetali
i rozpuszczalników.
Wykłady
Definicja trucizny, rodzaje i przyczyny zatruć; czynniki biologiczne i fizykochemiczne
warunkujące toksyczność ksenobiotyków; drogi wchłaniania i wydalania; reakcje biotransformacji;
mechanizmy działania toksycznego – reakcje z cząsteczką docelową, naprawa uszkodzeń;
interakcje ksenobiotyków w ustroju żywym; metody badania toksyczności związków
chemicznych: toksyczność ostra, podostra i przewlekła, działanie mutagenne, teratogenne
i rakotwórcze, wpływ na rozrodczość i potomstwo, metody alternatywne; ocena narażenia na
ksenobiotyki: oznaczanie związków toksycznych w powietrzu, biomarkery narażenia i efektu;
zasady leczenia zatruć; działanie toksyczne niemetali i ich związków; działanie toksyczne
wybranych metali; toksykologia środków uzależniających; toksyczne działanie wybranych leków
i rozpuszczalników.
Ćwiczenia
1. Wykrywanie leków i narkotyków w materiale biologicznym.
2. Ilościowe oznaczanie leków i ich metabolitów w materiale biologicznym.
3.Oznaczanie nikotyny i kotoniny w moczu.
4.Diagnostyka zatruć alkoholami - ilościowe oznaczanie alkoholi i glikolu etylenowego we krwi.
5.Ilościowe oznaczanie arsenu w moczu po mineralizacji.
6.Oznaczanie kwasu delta-aminolewulinowego w moczu jako wskaźnika narażenia na ołów.
7.Oznaczanie aktywności esterazy acetylocholinowej w osoczu jako wskaźnika narażenia na
pestycydy fosforoorganiczne.
8.Diagnostyka zatruć tlenkiem węgla - oznaczanie karboksyhemoglobiny we krwi.
9.Diagnostyka zatruć związkami methemoglobinotwórczymi – oznaczanie methemoglobiny
we krwi.
10.Identyfikacja związków toksycznych po destylacji z parą wodną.
11.Diagnostyka zatruć rozpuszczalnikami organicznymi w oparciu o oznaczanie ich metabolitów
w moczu.

Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe
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obowiązkowy

(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03
P_W04

P_W05
P_W06
P_W07

P_U01

P_U02
P_U03
P_U04

P_U05
P_01

P_02
P_03

Wykłady z prezentacją multimedialną.
Ćwiczenia laboratoryjne.
Zajęcia praktyczne: Student wykonuje indywidualnie 11 zadań. Podstawą zaliczenia zadania jest
protokół z wynikami analizy oraz ustne zaliczenie partii materiału przewidzianej dla każdego
zadania. Na zakończenie ćwiczeń student zdaje egzamin praktyczny polegający na samodzielnym
wykonaniu analizy.
Egzamin pisemny w formie pytań otwartych.
1. Seńczuk W. (red) Toksykologia Współczesna WL PZWL Warszawa 2005.
2. Ćwiczenia z toksykologii: skrypt dla studentów IV roku Wydziału Farmaceutycznego
i Oddziału Analityki Medycznej. Wydaw. Uczelniane AMiKM Poznań 1995.
1. Seńczuk W. (red) Toksykologia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów. WL
PZWL Warszawa 1999.

Efekty kształcenia
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminy stosowane
w toksykologii oraz czynniki determinujące działanie toksyczne
związków chemicznych.
Zna mechanizmy toksycznego działania związków chemicznych
oraz ich losy w ustroju żywym: wchłanianie, dystrybucję
i wydalanie.
Potrafi określić wpływ biotransformacji na toksyczność
ksenobiotyków.
Zna metody badania toksyczności ostrej, podostrej i przewlekłej
a także działania mutagennego, rakotwórczego, teratogennego
i neurotoksycznego. Rozumie potrzebę ograniczenia badań na
zwierzętach na rzecz metod alternatywnych.
Zna sposoby oceny narażenia człowieka na związki chemiczne
w warunkach pracy zawodowej i w środowisku.
Zna zasady leczenia zatruć i podstawowe odtrutki.
Zna właściwości toksyczne wybranych grup związków
chemicznych: metali, rozpuszczalników, leków i środków
uzależniających.
Potrafi
wyjaśnić
rolę
czynników
fizykochemicznych
i biologicznych w modulowaniu toksycznych efektów związków
chemicznych.
Potrafi ocenić znaczenie biotransformacji w toksycznym działaniu
ksenobiotyków.
Potrafi ocenić zagrożenia związane z zanieczyszczeniem
środowiska.
Potrafi wyodrębnić trucizny i ich metabolity z materiału
biologicznego oraz oznaczyć je ilościowo stosując różne metody
analityczne.
Potrafi wyjaśnić sposób oceny narażenia na związki toksyczne.
Rozumie profilaktyczną rolę współczesnej toksykologii
w ochronie człowieka i środowiska przed szkodliwym działaniem
związków chemicznych.
Wykazuje umiejętność pracy zespołowej.
Zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy w laboratorium
analitycznym.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
D.W26; D.W31

D.W27

D.W27
D.W26

D.W29
D.W28
D.W30
D.U22; D.U54

D.U19
D.U24; D.U53; D.U23;
D.U.58
D.U20; D.U55; D.U56

D.U21; D.U57
A.K2

B.K3
B.K2
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Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 2h
15 x 4h

30h
60h

15x3h

45h

1x40h

40h
175h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

90h

3

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

105h

4

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_K01
P_K02
P_K03
Data
opracowania
programu
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Formujące

Podsumowujące

Obserwacja i ocena pracy studenta w czasie zajęć
Obserwacja i ocena pracy studenta w czasie zajęć

Egzamin
Zaliczenie ćwiczenia, egzamin

Obserwacja i ocena pracy studenta w czasie zajęć

Egzamin

Obserwacja i ocena pracy studenta w czasie zajęć
Obserwacja i ocena pracy studenta w czasie zajęć
Obserwacja i ocena pracy studenta w czasie zajęć

Zaliczenie ćwiczenia, egzamin
Egzamin
Zaliczenie ćwiczenia, egzamin

Obserwacja i ocena pracy studenta w czasie zajęć
Obserwacja i ocena pracy studenta w czasie zajęć
Obserwacja i ocena pracy studenta w czasie zajęć
Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć

Egzamin praktyczny
Zaliczenie ćwiczenia, egzamin
Egzamin
Zaliczenie ćwiczenia

08.11.2012r.

Program opracowała

prof. dr hab. Jadwiga Jodynis-Liebert

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Praktyka wakacyjna
w aptece szpitalnej / innej
jednostce

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Technologii
Postaci Leku

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA

obowiązkowy

semestr
VIII

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_47
5
ECTS
modułu
dr Arleta Matschay
Osoba odpowiedzialna
amatscha@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
61-854-72-08
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
160
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiedza z zakresu Technologii Postaci Leku I, II, Farmakologii.
Celem praktyki jest zapoznanie studenta z całokształtem funkcjonowania jednostki, w której
student odbywa praktykę oraz kształtowanie i utrwalanie cech wymaganych w zawodzie
farmaceuty w aptece szpitalnej lub innej jednostce (przemyśle farmaceutycznym, laboratorium
kontroli leków).
Ćwiczenia
Program praktyki:
Zapoznanie studenta z organizacją apteki szpitalnej (pomieszczenia, wyposażenie,
prowadzenie książki narkotycznej i spirytusowej).
Sporządzanie preparatów recepturowych.
Zapoznanie się z preparatami gotowymi, typowymi dla lecznictwa zamkniętego.
Współudział pod nadzorem uprawnionego pracownika apteki w organizowaniu
zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne (w tym apteczki
oddziałowe).
Współudział pod nadzorem uprawnionego pracownika apteki w prowadzeniu gospodarki
produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
Zapoznanie z zasadami ewidencji próbek reklamowych i leków darowych oraz ustaleniem
procedur wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych na oddziały i dla
pacjenta ambulatoryjnego.
Przebieg powyższych czynności należy opisywać w Zeszycie Praktyk.
Dodatkowo w miarę możliwości apteki:
sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego i/lub dojelitowego,
przygotowanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych,
udział w monitorowaniu działań niepożądanych,
zapoznanie z zasadami prowadzenia badań klinicznych prowadzonych na terenie szpitala
oraz ewidencją próbek do badań klinicznych.
Przebieg powyższych czynności dodatkowych, należy opisywać w Zeszycie Praktyk.
W przypadku, gdy czynność nie była wykonywana przez Studenta, w zeszycie (pod
przepisaną treścią polecenia) należy umieścić stosowny komentarz np.: „czynność nie
wchodzi w zakres obowiązków apteki” lub „obserwowano prawidłowe wykonanie” lub inny
opisujący zachodzącą okoliczność.
Sporządzanie dokumentacji przez studenta wg punktów A – G.
A. Sporządzanie preparatów recepturowych
Opis min. 10 preparatów
1. Nazwa preparatu
2. Skład
3. Obliczenia (w tym sprawdzenie dawek/stężeń)
4. Sposób wykonania
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B.

C.
1.

2.
D.
1.
2.
3.

E.
1.
2.
3.
4.
F.

G.
1.
2.
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
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5. Zastosowanie
6. Synonimy
Preparaty gotowe, typowe dla lecznictwa zamkniętego
Opis min. 10 preparatów, w tym:
2 preparaty z grupy antybiotyków
2 preparaty z grupy płynów infuzyjnych
2 preparaty z grupy leków do znieczulenia ogólnego
2 preparaty z grupy leków narkotycznych
2 preparaty z grupy leków immunomodulujących (immunostymulujących lub
immunosupresyjnych):
1. Nazwa preparatu
2. Skład
3. Dawkowanie (z rozróżnieniem wieku pacjenta)
4. Podstawowe parametry farmakokinetyczne
5. Interakcje
6. Działania niepożądane leku (z rozróżnieniem częstotliwości występowania)
7. Odpowiedniki (zamienniki), jeśli istnieją (o dowolnej kategorii dostępności)
Zaopatrywanie szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne
Wykonanie schematu kolejnych etapów zaopatrywania szpitala w produkty lecznicze
i wyroby medyczne. W przypadku różnic w procedurach – wyraźne zaznaczenie
w schematach.
Zasady prowadzenia kontroli apteczek oddziałowych.
Gospodarka produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
Charakterystyka receptariusza szpitalnego.
Opis procedury wydawania leków narkotycznych na oddziały.
Przedstawienie w punktach procedury wydawania leków i wyrobów medycznych
na oddziały szpitalne (jeśli procedury te różnią się między sobą – należy sporządzić dwie
oddzielne listy).
Sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego i/lub dojelitowego
Informacje znajdujące się na recepcie (zleceniu) na wykonanie mieszaniny do żywienia
poza- lub dojelitowego;
Składniki (lub preparaty) najczęściej dostrzykiwane do worków do żywienia;
Wskazania, dla których do preparatów do żywienia dodawane są poszczególne składniki.
Trwałość sporządzanych preparatów.
Przygotowanie leków cytostatycznych
Opis sporządzania 2-5 preparatów:
1. Nazwa preparatu
2. Skład
3. Dawkowanie
4. Obliczenia
5. Termin ważności sporządzonego preparatu
6. Podstawowe zasady przechowywania (temperatura, ochrona przed UV)
7. Wskazania terapeutyczne
Zasady prowadzenia badań klinicznych na terenie szpitala
Dziedziny medycyny w jakich prowadzi się w szpitalu najwięcej badań klinicznych;
Sposób ewidencjonowane próbek do badań klinicznych.
Metody podające – objaśnienia;
Metody aktywizujące - dyskusja;
Metody praktyczne – praca z użyciem receptariusza, komputera;
Praca z tekstem źródłowym, charakterystyka produktów leczniczych, ulotki lekowe;
Ocena aktywności studentów podczas pracy w aptece;
Merytorycznie poprawne rozwiązanie i realizacja recept w aptece pod nadzorem;
Praktyczne wypełnianie
Dziennika Praktyki i zeszytu pomocniczego z opisem
wykonanych recept;
Pozytywna ocena z przebiegu zajęć dydaktycznych w aptece podczas praktyki (w tym

opinia opiekuna praktyki w aptece);
Końcowe zaliczenie (ankieta, zaliczenie ustne i pisemne).
1) Farmakopea Polska VI, VIII i IX
Literatura
2) S. Janicki, A. Fiebig i M. Sznitowska (red) „Farmacja stosowana”, PZWL, Wydanie IV
podstawowa
poprawione i uzupełnione lub nowsze.
(nie więcej niż 3
pozycje)
3) Kubiak Z. „Ćwiczenia z technologii leków pozajelitowych”,: Wydawnictwo UJ 1998.
1. Handbook of Pharmaceutical Excipients 7th Edition, 2012 lub nowszy, baza dydaktyczna UMP,
http://www.medicinescomplete.com/mc/excipients/current/
2. Marzec A. (red.) „Badania dostępności i równoważności biologicznej, Organizacja. Metodyka.
Jakość. Dokumentacja”, OINpharma, Warszawa 2007.
3. Müller R.H., Hildebrand G.E. (red.) „Technologia nowoczesnych postaci leków”, WL PZWL,
Literatura
Warszawa 2003.
uzupełniająca
4. Lippold B.C., Müller-Goymann C., Schubert R., „Technologia postaci leku z elementami
biofarmacji”, Redakcja wydania I polskiego Janusz Pluta, MedPharm Polska Sp. z o.o., Wrocław
2011.
5. Janicki S., Sznitowska M., Zieliński W. Dostępność farmaceutyczna i dostępność biologiczna
leków”, OIN Polfa, Warszawa 2001.
6. Aktualne polskie i unijne akty prawne dotyczące Dobrej Praktyki Wytwarzania.
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_U01
P_U02
P_U03

P_U04
P_U05
P_U06

P_U07
P_U08
P_U09

P_U10

P_U11
P_U12
P_U13

Efekty kształcenia
ocenia właściwości produktu leczniczego i przedstawia sposób
jego wytwarzania;
wyjaśnia znaczenie formy farmaceutycznej i składu produktu
leczniczego dla jego działania;
charakteryzuje czynniki, które wpływają na trwałość postaci leku,
oraz dokonuje doboru właściwego opakowania bezpośredniego
i warunków przechowywania;
przygotowuje wyniki badań dostępności farmaceutycznej do
dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych;
korzysta z farmakopei, przepisów technologicznych, wytycznych
oraz literatury dotyczącej technologii i jakości postaci leku;
potrafi rozpoznać i rozwiązać problemy wynikające ze składu leku
recepturowego przepisanego na recepcie oraz dokonać weryfikacji
jego składu, w celu prawidłowego jego sporządzenia oraz
dokonać kontroli dawek;
potrafi wykonać preparaty recepturowe
w warunkach
aseptycznych i wybrać właściwą metodę wyjałowienia;
wykonuje mieszaninę do żywienia pozajelitowego i przygotowuje
lek cytostatyczny;
planuje cykl wytwarzania podstawowych stałych postaci leku oraz
pozajelitowych postaci leku z uwzględnieniem warunków
wytwarzania oraz rodzaju aparatury;
wykonuje badania w zakresie oceny jakości postaci leku
i obsługuje wybraną aparaturę kontrolno – pomiarową oraz
interpretuje wyniki badań jakości produktu leczniczego ;
wyszukuje w piśmiennictwie informacje naukowe, dokonuje ich
wyboru i oceny oraz wykorzystuje je w celach praktycznych;
wyjaśnia znaczenie badań dostępności farmaceutycznej dla oceny
biorównoważności różnych postaci leków;
uzasadnia możliwość zwolnienia produktu leczniczego z badań
biorównoważności in vivo w oparciu o system klasyfikacji BCS
i wyniki badań dostępności farmaceutycznej;

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.U9
C.U10
C.U12

C.U21
C.U27

C.U29

C.U30
C.U31
C.U32

C.U34

C.U38
D.U2
D.U3
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P_U14
P_U15

P_U16
P_U17
P_U18
P_U19

P_U20

P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

przewiduje skutki zmiany dostępności farmaceutycznej
substancji leczniczej w wyniku modyfikacji postaci leku;
korzysta ze źródeł informacji na temat badań dostępności
farmaceutycznej, w tym wytycznych, publikacji naukowych
i przepisów prawa;
przeprowadza badanie uwalniania z doustnych postaci leku,
w celu wykazania podobieństwa różnych postaci leku;
zna podstawowe zasady gospodarki wyrobami medycznymi
w szpitalu;
demonstruje sposób użycia wyrobów medycznych na wybranych
przykładach;
wskazuje instytucje publiczne odpowiedzialne za kontrolę
i nadzorowanie działalności jednostek w zakresie wytwarzania
oraz prowadzenia obrotu hurtowego i detalicznego wyrobami
medycznymi;
podaje podstawowe definicje związane z wytwarzaniem
oraz obrotem wyrobami medycznymi oraz wskazuje źródłowe
akty prawne; potrafi zgłosić incydent medyczny związany
z wyrobem medycznym;
posiada umiejętność pracy w zespole;
Godziny kontaktowe z opiekunem praktyki w aptece / innej
jednostce/
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń (zeszyt pomocniczy) *
przygotowanie karty przebiegu praktyki (dziennik praktyki) *
przygotowanie do zaliczenia
Łączny nakład pracy studenta

D.U4
D.U38

D.U40
E.U1
E.U4
E.U13

E.U42

B.K3

20 x 8h

160h

20 x 1h
20 x 1h
20 x 1h
20 x 1h

20h
20h
20h
20h
240h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

160 h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

220 h

Liczba ECTS

5

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
P_U09
P_U10
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Formujące

Podsumowujące

Weryfikacja wiedzy i umiejętności studenta prowadzona jest Zaliczenie praktyczne
ćwiczeń.
poprzez:
- sprawdzenie wiedzy przed rozpoczęciem pracy (kontrola ustna);
- obserwację pracy studenta (oceniana jest samodzielność pracy,
aktywność, staranność, rozwój manualnych umiejętności).
Weryfikacja postawy studenta prowadzona przez opiekuna polega
na obserwacji: punktualności, aktywności i zaangażowania.
Zadania studenta:

P_U11
P_U12
P_U13
P_U14
P_U15
P_U16
P_U17
P_U18
P_U19
P_U20
P_K01
Data
opracowania
programu

- indywidualne wykonanie leków recepturowych lub aptecznych
pod kontrolą opiekuna.
- opracowanie dokumentacji sporządzonych preparatów.

21.01.2012r.

Program opracowała

dr Arleta Matschay
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IV rok
Przedmioty fakultatywne

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Analiza chemiczna
nutrikosmetyków i
kosmeceutyków

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Chemii
Farmaceutycznej

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03

FARMACJA

fakultatywny

semestr
VII

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_3
1
ECTS
modułu
dr Judyta Cielecka-Piontek
Osoba odpowiedzialna
jpiontek@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
618546649
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiadomości na temat metod analitycznych stosowanych w analizie farmaceutycznej oraz
podstawowe wiadomości na temat mechanizmów działania substancji biologicznie aktywnych
stosowanych w kosmetykach i nutrikosmetykach.
Zdobycie wiedzy na temat przepisów prawnych dopuszczających nutrikosmetyki i kosmetyki do
obrotu oraz metod badawczych stosowanych w ocenie ich jakości.
Seminaria
Przepisy prawne dopuszczające nutrikosmetyki i kosmeceutyków do obrotu.
Etapy badań nutrikosmetyków i kosmetyków oraz sposoby oceny skuteczności ich działania.
Metody analityczne stosowane w ocenie jakości nutrikosmetyków i kosmeceutyków.
Zapoznanie się z dokumentacją (dossier produkt) wytwarzania kosmeceutyków i nutrikosmetyków.
Zajęcia studyjne w laboratorium R&D opracowującym kosmeceutyki (pokaz otrzymywania
wybranego kosmeceutyku), omówienia etapów analizy masy kosmetycznej, substancji aktywnych
i procesu otrzymania danej postaci kosmetyku.
Prezentacje multimedialne w połączeniu z dyskusją, zajęcia studyjne, analiza dokumentacji
rejestracyjnej wybranych kosmetyków i nutrikosmetyków.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywności studenta oraz zaliczenie ustne zajęć.
Mitchell L. Schlossman, The Chemistry and Manufacture of Cosmetics, Allured Publishing
Corporation 2000.
Przewodniki ICH, FDA, EMEA.
Draelos Z. D. Kosmeceutyki, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006.
Farmakopee FP VIII, USP24 , BP, JP XV

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna przepisy prawne dotyczące wydawania produktów E.W2
leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów
diety z apteki.
Zna i rozumie zasady dopuszczania do obrotu produktów E.W28
leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów
diety.
Zna surowce pochodzenia naturalnego stosowane w lecznictwie C.W36
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P_W04

Bilans
nakładu
pracy
studenta

oraz wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym,
kosmetycznym i spożywczym.
Zna zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania i dokumentowania C.W32
prowadzonych procesów technologicznych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
5 x 3h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
2x 1h
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

13 x 1h
7 x 1h

6h
7h
30h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

15h
2h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
Data
opracowania
programu
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Formujące
Ocena ciągła w trakcie zajęć
Ocena ciągła w trakcie zajęć
Ocenianie ciągłe przez nauczyciela
Ocenianie ciągłe przez nauczyciela
06.11.2012r.

Podsumowujące
Zaliczenie ustne zajęć

Program opracowała

dr Judyta Cielecka-Piontek

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA
Analiza leków złożonych
Katedra i Zakład Chemii
Farmaceutycznej
fakultatywny

semestr
VII

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_4
3
ECTS
modułu
dr Magdalena Ogrodowczyk
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
15

mogrodo@ump.edu.pl
61 854-66-46

ćwiczenia
30

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Podstawowe wiadomości z zakresu chemii analitycznej i chemii leków.
Zapoznanie studentów z problemami doboru metod analizy jakościowo- ilościowej składników
leków
złożonych. Z możliwościami, ograniczeniami i zastosowaniem nowoczesnych metod
spektroskopowych chromatograficznych i innych (TG, DSC, EPR, SEM). A także z metodami
interpretacji i oceny statystycznej wyników.
Wykłady
1. Badania czystości
2. Ustalanie tożsamości składników leków złożonych
3. Metody rozdziału składników
4. Analiza ilościowa leków złożonych
5. Interpretacja uzyskanych wyników oznaczania zawartości
Ćwiczenia:
1. Analiza ilościowa leków złożonych
1.1. Metodami klasycznymi bezpośrednimi
1.2.1. Ocena statystyczna wyników
1.3.2. Statystyczne porównanie metod
1.2. Metodami spektrofotometryczno-chromatograficznymi
1.2.1. Oznaczanie pochodnych hydrokortyzonu w obecności produktów rozkładu metodą
TLC-UV
1.2.2. Oznaczanie mieszaniny leków pochodnych 1,4-dihydropirydyny metodą GC-MS
2. Analiza jakościowa leków złożonych
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 Saridon
2.2.2. Identyfikacja składników czynnych różnych preparatów leczniczych

Formy
i metody
dydaktyczne

3. Analiza zanieczyszczeń występujących w lekach
3.1. Z wykorzystaniem metod chromatograficznych (TLC) i klasycznych (FP VIII)
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
3.2.3. Wykrywanie fotoproduktów i oznaczanie składnika czynnego preparatu cordafen
metodą IR
 Wykłady z prezentacją multimedialną
 Ćwiczenia laboratoryjne
 Konsultacje
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Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03
P_U01

P_U02

P_U03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Kolokwium pisemne (pytania otwarte)

1. Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, W-wa, 1996.
2. Farmakopea Polska VIII, PTFarm, Warszwa, 2008.
3. Pawełczyk E., Płotkowiak Z., Zając M.: Chemiczna analiza leków, PZWL, Warszawa,
1981.
1. Szafran M., Dega-Szafran Z.: Określanie struktury związków organicznych metodami
spektroskopowymi; Tablice i ćwiczenia, PWN, W-wa, 1988.
2. Cygański A.: Metody spektroskopowe w chemii analitycznej; Wydawnictwo NaukowoTechniczne, W-wa, 1997.
3. Płaziak A.: Spektrometria masowa związków organicznych (Wyd.II), Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań 1997.

Efekty kształcenia
zna kryteria wyboru metody analitycznej (klasycznej
i instrumentalnej) do badań składu preparatu złożonego oraz
zasady walidacji metody analitycznej;
zna wymagania stawiane różnym postaciom produktów
leczniczych (kilku składnikowych), w szczególności wymagania
farmakopealne;
zna i rozumie metody badań oceny jakości postaci leku
złożonego;
dobiera metodę analityczną do rozwiązania konkretnego zadania
analitycznego dotyczącego preparatów wieloskładnikowych oraz
przeprowadza jej walidację;
przeprowadza analizę substancji leczniczej w obecności innych
składników metodami farmakopealnymi oraz dokonuje jej izolacji
z produktu leczniczego;
wyszukuje w piśmiennictwie informacje naukowe, dokonuje ich
wyboru i oceny oraz wykorzystuje je w celach praktycznych;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
B.W14

C.W23

C.W29
B.U7

C.U17

C.U38

6 x 2h + 1 x 3h
6 x 5h

15h
30h

6 x 1,5h

9h

6 x 4h

24h

1 x 10h

10h

Liczba godzin
Wskaźniki
ilościowe
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Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

54h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

54h

88h
Liczba
ECTS
3

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01

Formujące
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć

Podsumowujące
zaliczenie

P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03

ocena zdolności do samodzielnej pracy

Data
opracowania
programu

07.11.2012r.

Program opracowała

dr Magdalena Ogrodowczyk
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

332

FARMACJA
Biologiczne uwarunkowania
chorób cywilizacyjnych
Zakład Biologii Chorób
Cywilizacyjnych
fakultatywny

semestr
VII - VIII

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
przedmiotu/
F_8
Punkty ECTS
1
modułu
prof. dr hab. Krystyna Czyżewska
Osoba odpowiedzialna
czyzew@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
618546475
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Znajomość podstawowych wiadomości z zakresu biochemii i fizjologii człowieka.
1. Omówienie pojęć związanych z chorobami cywilizacyjnymi oraz epidemiologii
wybranych zaburzeń (Miażdżyca, Cukrzyca, Otyłość, Nowotwory).
2. Zapoznanie z mechanizmami powstawania zaburzeń na poziomie narządu, tkanki, komórki
oraz molekularnym w wybranych chorobach cywilizacyjnych.
3. Zapoznanie z czynnikami środowiskowymi ważnymi w profilaktyce najczęstszych chorób
cywilizacyjnych.
4. Rozwijanie umiejętności poszukiwania i przetwarzania szczegółowych informacji
w zakresie poszczególnych chorób cywilizacyjnych.
5. Poznanie praktycznych aspektów dogłębnego opracowywania zagadnień w formie
pisemnej i ich ustnej prezentacji.
6. Uświadomienie konieczności stałego poszerzania wiedzy dotyczącej zmian
funkcjonowania człowieka pod wpływem rozwoju cywilizacji.
7. Uświadomienie własnych ograniczeń w zakresie wiedzy i umiejętności oraz zasadności
zgłaszania się o pomoc do specjalisty w trudnych przypadkach.
Seminaria
1. Miażdżyca - uwarunkowania genetyczne i środowiskowe.
2. Nowotwory – choroba genów.
3. Zaburzenia odżywiania - niedożywienie i otyłość.
4. Cukrzyca – przyczyny i skutki przewlekłej hiperglikemii.
Formy: wykład, dyskusja, studia przypadków
Metody dydaktyczne: prezentacje z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, materiały źródłowe,
publikacje naukowe.
Studenci mają za zadanie opracować samodzielnie wybrane zagadnienia (przedstawić je w formie
prezentacji ustnej) i przygotować pisemne opracowanie projektu na podstawie wskazanej przez
wykładowcę literatury tematu. Zagadnienia będą wspólnie dyskutowane pod kierunkiem
nauczyciela akademickiego. Podstawą zaliczenia będzie pozytywna ocena aktywności słuchaczy
podczas dyskusji oraz poprawne przedstawienie projektu, a także właściwe jego przygotowanie
w formie pisemnej.
1. Stachura J, Domagała W. Patologia znaczy słowo o chorobie. Polska Akademia Umiejętności,
Kraków 2009.
2. K. Czyżewska: Patofizjologiczne podstawy wybranych chorób: Część I. Miażdżyca, Część II.
Nowotwory, Część III. Otyłość, Część IV. Cukrzyca, Akademia Medyczna im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu 1998, 2000, 2004.
3. Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych w ostatnich latach dostarczone przez
prowadzącego zajęcia.
1. Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych anglojęzycznych w ostatnich latach.

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03

P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
P_K02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Efekty kształcenia
Zna rodzaje chorób cywilizacyjnych i potrafi określić zaburzenia
towarzyszące tym chorobom.
Potrafi scharakteryzować proces rozwoju wybranych chorób
cywilizacyjnych.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie czynników ryzyka
wybranych chorób cywilizacyjnych, zna kierunki działań
profilaktycznych.
Posiada podstawową umiejętność przyczynowo-skutkowego
analizowania zaburzeń.
Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i przetwarzania
nabytej wiedzy.
Posiada umiejętność pisemnego i opracowania problemu i ustnego
jego przedstawienia.
Potrafi współdziałać i pracować w zespole.
Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy i uczenia się przez całe
życie.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A.W5
A.W7
A.W4; A.W5; A.W7; A.W15
B.W2
A.W7
A.W9
A.W15
A.U1; A.U5; A.U6; A.U7;
A.U8; D.U17; D.U30
F.U3
F.U6
B.K3
F.U3

15 x 1h
5 x 1h

15h
5h

10 x 1h

10h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

20h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
P_K02
Data
opracowania
programu

Formujące
Ocena aktywności w dyskusji studenta w trakcie zajęć.

26.10.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Przedstawienie w formie ustnej
prezentacji oraz przygotowanie
pisemnej wersji projektu.

dr n. med. Teresa Grzelak
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

334

FARMACJA
Biomateriały i
nanotechnologia dla
farmaceutów

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_9

Punkty
ECTS

stacjonarne

1

dr hab. n. farm. Tomasz
Gośliński
tomasz.goslinski@ump.edu.pl
tel. 61 854 6633
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
fakultatywny
VII i VIII i liczba godzin
15
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Katedra i Zakład Technologii
Chemicznej Środków
Leczniczych

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Student powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z chemii nieorganicznej, chemii organicznej oraz
podstawy z technologii postaci leku.
W trakcie zajęć student:
1/ Zapoznaje się z podstawami nanotechnologii i pojęciami z zakresu nanotechnologii.
2/ Poznaje podstawy projektowania i wytwarzania nowych materiałów dla celów
biofarmaceutycznych.
3/ Opanowuje zasady działania nano-układów dla potrzeb biochemii, farmakologii i farmacji
stosowanej w celu przygotowania do studiowania przedmiotow zawodowych.
4/ Poznaje podstawowe metody otrzymywania nanomateriałów i biomateriałów oraz badania ich
właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych.
5/ Analizuje korzyści i ewentualne zagrożenia wynikające z zastosowań nanotechnologii
i biomateriałów z punktu widzenia zdrowotnego i środowiskowego.
Seminaria
Studenci w trakcie realizacji zajęć zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
1/ Definicje nanotechnologii i jej podstawowe pojęcia. Historia rozwoju nanotechnologii, zjawiska
i procesy w nanoskali, nanomateriały.
2/ Źródła wiedzy na temat nanotechnologii i biomateriałów, informacja o nanotechnologii
w internecie i czasopismach fachowych.
3/ Wyjaśnienie przyczyn zainteresowania nanotechnologią w ostatnich latach. Światowe kierunki
rozwoju i możliwości zastosowania nanotechnologii w nauce, technice, medycynie. Społeczne
skutki rozwoju i zastosowań nanotechnologii oraz jej rozwój w Polsce.
4/ Koncepcje rozwoju nanotechnologii.
5/ Nanotechnologia w życiu codziennym z uwzględnieniem zagadnień obejmujących
bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną i ochronę przyrody.
6/ Zastosowania nanotechnologii w technice, rolnictwie, biomedyczne zastosowania
nanotechnologii.
7/ Nanotechnologia w procesie odkrywania i badania leku. Nanotechnologia w technologii postaci
leku. Nanoterapeutyki. Wpływ nanotechnologii na przemysł farmaceutyczny. Molekularna
diagnostyka medyczna. „Nanoroboty” w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Czy nanotechnologia
okaże się przydatna w walce z chorobami nowotworowymi?
8/ Narzędzia do badania nano-świata. Metody wytwarzania mechanicznych elementów oraz
konwencjonalne technologie nanotechnologiczne, nanowytwarzanie molekularne. Zastosowanie
w nano- i mikro-technologiach mikroskopu tunelowego, mikroskopu sił atomowych.
9/ Biomateriały dla potrzeb medycznych, z uwzględnieniem 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 samoporządkowania i samoorganizacji przy tworzeniu
kompozytów? Omówienie przykładowych nanoukładów o potencjalnym zastosowaniu

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż
3 pozycje)
Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03
P_W04
P_W05
P_W06

P_U01
P_U02

P_K01
P_K02

w biochemii, farmakologii i farmacji stosowanej.
Zajęcia prowadzone są 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
następnych zajęciach. W ramach zajęć seminaryjnych przewidziane są zajęcia pokazowe
przeprowadzane na sali ćwiczeń Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
dotyczące zagadnień uzyskiwania nanokrystalitów – kropek kwantowych.
Zaliczenie na podstawie czynnego udziału w panelach dyskusyjnych. Pod koniec zajęć student
zdaje egzamin testowy obejmujący zakresem całość materiału przedstawianego i omawianego w
ramach fakultetu (ok. 45 min). Prowadzący seminarium ocenia zrozumienie materiału, a następnie
omawia i wyjaśnia studentowi błędnie rozwiązane pytania (10-15 min).
1. Jurczyk M. (2001) Nanomateriały. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej, Poznań.
2. Huczko A. (2004) Nanorurki węglowe, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa.
3. Kelsall R., Hamley I., Geoghegan M. (2009) Nanotechnologie, Wydawnictwo Naukowe PWN.
1. Błażewicz S., Stoch L. (2003) Tom 4. Biomateriały, w: Biocybernetyka i inżynieria medyczna,
red. Nałęcz M., Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2003.
2. Jurczyk M., Jakubowicz J. (2008) Bionanomateriały, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej,
Poznań.
3. Drain C.M., Goldberg I., Sylvain I., Falber A. (2005) Synthesis and applications of
supramolecular porphyrinic materials, Top. Curr. Chem., 245, 55-88.
4. Meyers M.A., Chen P.Y., Lin A.Y.M., Seki Y. (2008) Biological materials: Structure and
mechanical properties, Prog. Mater. Science, 53, 1-206.
5. Huczko A., Bystrzejewski M. (2007) Fulereny 20 lat później, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa.

Efekty kształcenia
Zna mechanizmy tworzenia i rodzaje wiązań chemicznych oraz
mechanizmy oddziaływań międzycząsteczkowych w różnych
stanach skupienia materii.
Zna klasyfikację instrumentalnych technik analitycznych, objaśnia
podstawy teoretyczne i metodyczne technik spektroskopowych,
elektrochemicznych, chromatograficznych i spektrometrii mas
oraz tłumaczy zasady funkcjonowania aparatów stosowanych
w tych technikach.
Zna właściwości fizykochemiczne i metody otrzymywania
substancji pomocniczych stosowanych w technologii postaci leku.
Zna metody klasyczne i instrumentalne stosowane w ocenie
jakości substancji do celów farmaceutycznych.
Zna metody poszukiwania nowych substancji leczniczych.
Rozumie znaczenie czynników charakteryzujących substancję
leczniczą i postać leku dla poprawy dostępności biologicznej
substancji leczniczej i modyfikacji czasu jej działania.
Wyjaśnia znaczenie formy farmaceutycznej i składu produktu
leczniczego dla jego działania.
Łączy informacje z różnych dyscyplin w celu przewidywania
skuteczności terapeutycznej, w zależności od rodzaju postaci leku
i miejsca aplikacji.
Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do
wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
Posiada umiejętność pracy w zespole.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
B.W6

B.W13

C.W5
C.W6
C.W9
D.W4

C.U10
D.U39

B.K1
B.K3
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Bilans
nakładu
pracy
studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Wskaźniki
ilościowe

3x5h
3x1h

15h
3h

2x2h
1x5h

4h
5h

Liczba
godzin
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

18h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

19h

27h
Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01

P_W02
P_W04
P_W05
P_U02
P_K02
P_W03
P_W06
P_U01
P_K01

Data
opracowania
programu

336

Formujące

Podsumowujące

aktywna dyskusja połączona z obserwacją pracy studenta
w trakcie zajęć, rozwiązywanie zadań problemowych
stosujących przyswojoną wiedzę;
kilkuminutowa dyskusja w małych 4-5 osobowych
grupach nad postawionym problemem badawczym
połączona z podsumowaniem na forum całej grupy;

kolokwium testowe pod koniec cyklu
seminaryjnego;
kolokwium testowe pod koniec cyklu
seminaryjnego;

aktywna dyskusja na forum całej grupy połączona z kolokwium testowe pod koniec cyklu
obserwacją pracy studenta w trakcie zajęć;
seminaryjnego;
ocena zdolności do samodzielnej pracy poza seminariami zaliczenie na podstawie samodzielnie
na podstawie wyszukanych i zaprezentowanych w wyszukanych i zaprezentowanych
dyskusji informacji;
zagadnień;
05.11.2012r.

Program opracował

dr hab. n. farm. Tomasz Gośliński

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Farmacja
Biostatystyka – metody
zaawansowane
Katedra i Zakład Informatyki i
Statystyki
fakultatywny

semestr Forma zajęć
VII - IX i liczba godzin

wykłady
-

jmoczko@ump.edu.pl
tel.: 61 854-68-10

ćwiczenia
-

seminaria
15

Ukończone zajęcia z zakresu statystyki.
Nabycie wiedzy z zakresu tworzenia zbiorów danych w pakiecie STATISTICA PL. Nabycie
wiedzy z zakresu wykorzystania pakietu statystycznego STATISTICA PL do wielowymiarowej
analizy statystycznej.
Nabycie wiedzy z zakresu elementów Data Mining.
Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania pakietu STATISTICA PL do wielowymiarowej
analizy statystycznej i Data Mining.
Zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych badań.
Gotowość do uczenia się przez całe życie.
Ćwiczenia:
I. Tworzenie zbiorów danych w pakiecie STATISTICA PL.
II. Wnioskowanie statystyczne (testy wielowymiarowe)
A. model regresji wielowymiarowej
B. model regresji logistycznej
C. analiza dyskryminacyjna
III. Elementy Data Mining (drzewa regresyjno-klasyfikacyjne, metoda k-najbliższych
sąsiadów).
Ćwiczenia praktyczne przy komputerze, analiza przykładowych danych medycznych.
1. Zaliczony sprawdzian praktyczny przy użyciu komputera.
2. Obecność na wszystkich zajęciach kontrolowanych.

1. Petrie A., Sabin C.: Statystyka medyczna w zarysie ; Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Warszawa 2006.

2. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z
3.
2.
3.
4.

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)

(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

1.
Literatura
uzupełniająca

Poziom i forma
jednolite magisterskie
stacjonarne
studiów
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_10
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Jerzy Moczko,
Osoba odpowiedzialna

medycyny, t.II i tIII; StatSoft Kraków 2006.
Moczko J.A., Bręborowicz G.H.: Nie samą biostatystyką...;OWN Poznań 2010.
Wiesław Wagner, Piotr Błażczak, Statystyka matematyczna z elementami
doświadczalnictwa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 1992.
Jerzy Greń, Statystyka matematyczna modele i zadania, Wyd. 8 PWN, Warszawa 1984.
Andrzej Luszniewicz, Teresa Słaby, Statystyka stosowana, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 1996.
Radosław Kala, Statystyka dla przyrodników, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im.
Augusta Cieszkowskiego, Poznań 2002.
Odniesienie do
kierunkowych efektów
Efekty kształcenia
kształcenia

337

P_W01
P_U01

P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Zna metody testowania hipotez statystycznych oraz znaczenie
korelacji i regresji.
Stosuje metody statystyczne do opracowania danych z badań,
ocenia rozkład zmiennych losowych , wyznacza średnią, medianę,
przedział ufności, wariancję i odchylenie standardowe, formułuje i
testuje hipotezy statystyczne oraz dobiera i stosuje metody
statystyczne w opracowaniu wyników obserwacji i pomiarów.
Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji .
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów*
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.W25
B.U14

B.K2

15 x 1h
2x 1h

15h
2h

10 x 1h
1 x 2h

10h
2h
29h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

338

Formujące
obserwacja pracy studenta podczas zajęć

29.10.2012r.

Program opracował

Podsumowujące
zaliczenie praktyczne przy
komputerze

dr Michał Michalak

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
P_W03

P_W04
P_U01
P_U02

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Pharmaceutical
Punkty
przedmiotu/
F_11
2
Biotechnology
ECTS
modułu
Katedra i Zakład Toksykologii Osoba odpowiedzialna
we współpracy
Professor Oliver Kayser PhD
(imię, nazwisko, email, nr tel.
z Uniwersytetem w Groningen służbowego)
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
fakultatywny
VIII
10
i liczba godzin

FARMACJA

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
The course is for master students with basic knowledge in life science, biochemistry and
pharmaceutical biology.
In this course students will receive extensive knowledge about all sciences and technologies that
are involved in the discovering, developing, characterization, production and regulation of
pharmaceutical biotech products.
Seminaria
An introduction to basic biotechnology, the definition of pharmaceutical biotechnology, genetic
and bioanalytical techniques with a focus on the drug manufacturing process. Bioreactor
technologies and bioprocessing with pharmaceutically relevant examples. Transgenesis, gene
therapy, pharmacokinetics of recombinant pharmacologically relevant proteins and drug regulation.
Discussion, PowerPoint presentation

Course completion test

Kayser O. Podstawy Biotechnologii
Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Farmaceutycznej,

Wydawnictwo

Uniwersytetu

Bieżąca literatura dotycząca biotechnologii

Efekty kształcenia
Familiar with the definition of pharmaceutical biotechnology,
genetic and bioanalytical techniques with a focus on the drug
manufacturing process.
Familiar with the bioprocessing and bioreactor technologies.
Familiar with the problem of transgenesis, gene therapy,
pharmacokinetics of recombinant pharmacologically relevant
proteins.
Familiar with the biotechnological regulations.
Able to design biotechnological processes with emphasis on their
technological aspects and control.
Able to find, select, assess and use scientific information for
practical purpose.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W14

C.W15, C.W18, C.W19
C.W21

C.W18
C.U8
C.U19, C.U38
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Bilans
nakładu
pracy
studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

5x2h
6 x 1h

10h
6h

5 x 5h
1 x 10 h

25h
10h
50h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

16h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

35 h

Liczba ECTS

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
Data
opracowania
programu
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Formujące
Discussion, problem-solving activities

2012.11.08

Program opracowała

Podsumowujące
Test-based credit

prof. dr hab. Jadwiga Jodynis-Liebert

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel kształcenia

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

FARMACJA
Biotechnologia roślin w
farmacji
Katedra i Zakład Botaniki
Farmaceutycznej i
Biotechnologii Roślin
semestr
fakultatywny
VII - VIII

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_12
1
ECTS
modułu
dr hab. Barbara Thiem
Osoba odpowiedzialna
bthiem@ump.edu.pl
61/6687851

(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Znajomość botaniki oraz ogólnych zagadnień roślinnych kultur in vitro realizowanych na
ćwiczeniach z botaniki farmaceutycznej.
Poznanie podstaw teoretycznych roślinnych kultur tkankowych i komórkowych. Opanowanie
umiejętności oceny i dokumentacji obserwowanych wybranych eksperymentów. Zapoznanie się
z podstawowymi procedurami stosowanymi w kulturach tkankowych i mikrorozmnażaniu roślin
leczniczych. Znajomość potencjału komórek roślinnych jako alternatywnego źródła wtórnych
metabolitów. Poznanie wybranych czynników i technik stosowanych w biotechnologii roślin
w celu podwyższania biosyntezy pożądanych związków. Poznanie podstaw biotechnologii
w otrzymywaniu substancji leczniczych.
Seminaria
Student po zajęciach z roślinnych kultur in vitro zdobywa wiedzę o organizacji laboratorium
i zasadach pracy w sterylnych warunkach, w komorze laminarnej, sporządzaniu podłoży
wzrostowych
wzbogacanych w roślinne regulatory wzrostu, metodach sterylizacji
powierzchniowej wybranych organów roślinnych. Student poznaje metody zakładania kultury
pierwotnej z różnych eksplantatów, pasażowanie kalusa i kultury komórkowej w zawiesinie
wraz z mikroskopową oceną żywotności komórek, różne metody mikrorozmnażania roślin
i regeneracji pędów (organogeneza pośrednia i bezpośrednia), produkcję somatycznych
nasion, kultury korzeni transformowanych (włośnikowatych) po inokulacji materiału roślinnego
z Agrobacterium rhizogenes.
Prezentacje studenckie i dyskusje na temat różnych typów roślinnych kultur in vitro, selekcji
wysokowydajnych linii komórkowych, czynnikach i zabiegach biotechnologicznych (skład
pożywek, dobór regulatorów wzrostu, warunki kultury, dodatek prekursorów, wpływ
elicytorów) zwiększających produkcję metabolitów wtórnych w kulturach, biotransformacji
substancji chemicznych z użyciem kultur zawiesinowych i roślin leczniczych genetycznie
modyfikowanych.
Zajęcia w laboratorium wykonywane pokazowo przez prowadzącego zajęcia - zakładanie kultur
w warunkach sterylnych, prowadzenie przez studentów obserwacji makro- i mikroskopowych
kultur roślinnych, prowadzenie dokumentacji badań w formie protokołów, analiza prostej
publikacji naukowej, przygotowanie prezentacji. Prezentacje multimedialne.
Warunkiem zaliczenia jest obecność i zaliczenie wszystkich seminariów, opracowanie
protokołów
i odpowiedzi na zawarte w nich pytania, opracowanie dokumentacji
przeprowadzonych pokazowo eksperymentów, przygotowanie prezentacji. Student poddawany
jest ocenie ciągłej na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych podczas zajęć.
1. Materiały pomocnicze dostarczone przez prowadzącego zajęcia.
2. Malepszy S. (red.) Biotechnologia roślin. Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2001.
3. Woźny A., Przybył K. (red.) Komórki roślinne w warunkach stresu. Tom II. Komórki in
vitro.Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004.
1. Zenkteler M. (red.) Hodowla komórek i tkanek roślinnych. PWN, Warszawa 1984.
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Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03

P_U01
P_U02
P_K01
P_K02

Efekty kształcenia
Zna problematykę potencjału produkcyjnego komórki roślinnej i
możliwości regulacji produkcji metabolitów wtórnych metodami
biotechnologicznymi.
Zna problematykę hodowli komórek roślinnych- prowadzenia
procesów biosyntezy i biotransformacji pod kątem produkcji
biofarmaceutyków.
Zna problematykę linii komórkowych.
Umie założyć i prowadzić wybrane typy kultur roślinnych
stosując podstawowe narzędzia badawcze właściwe kulturom in
vitro.
Wyszukuje w piśmiennictwie informacje naukowe, dokonuje ich
wyboru i oceny oraz wykorzystuje w celach praktycznych.
Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i
obserwacji.
Posiada umiejętność pracy w zespole.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami

Bilans nakładu
pracy studenta

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W13

C.W15

C.W17
C.U8

C.U38
B.K2
B.K3

5 x 3h
3x 1h

15h
3h

5 x 2h

10h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

18h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

28h
Liczba
ECTS
1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03

P_U01
P_U02
P_K01
P_K02
Data
opracowania
programu
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Formujące

Podsumowujące

Obserwacja studenta podczas pracy w pracowni roślinnych Prezentacja końcowa.
kultur in vitro oraz ocena samodzielnie przygotowanej
prezentacji.
Ocena zdolności studenta do samodzielnej pracy.

12.02.2013r.

Program opracowała

dr hab. Barbara Thiem

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Elementy
chemioinformatyki
w farmacji

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Chemii
Organicznej

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

FARMACJA

fakultatywny

semestr
VII - VIII

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_15
1
ECTS
modułu
dr hab. Marek K. Bernard
Osoba odpowiedzialna
mbernard@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
8546675
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie chemii organicznej, chemii fizycznej,
matematyki, farmakokinetyki oraz informatyki, ze szczególnych uwzględnieniem teorii orbitali
molekularnych, zagadnień aromatyczności i antyaromatyczności związków, pojęcia
nukleofilowości/elektrofilowości, współczynnika podziału, jonizacji, stałej kwasowości, refrakcji
molowej, podstaw rachunku różniczkowego, teorii procesów LADME.
Zapoznanie studenta podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania technik
komputerowych
w
przewidywaniu
wybranych
właściwości
fizykochemicznych
i farmakologicznych związków organicznych oraz tzw. racjonalnym projektowaniu leków ze
szczególnym uwzględnieniem ich natury elektronowej oraz budowy przestrzennej.
Seminaria
Zapoznanie z zagadnieniami deskryptorów aktywności biologicznej oraz wykorzystania
komercyjnych i bezpłatnych programów umożliwiających przewidywanie bioaktywności
projektowanych substancji, omówienie pojęć „cząsteczki docelowej” oraz „bioizosteryzmu”;
wybrane elementy parametryzacji cząsteczki chemicznej opisujące jej podstawowe właściwości
fizykochemiczne; przegląd technik modelowania komputerowego; podstawowe metody in silico
przewidywania współczynnika podziału, jonizacji oraz przykłady zastosowania odpowiednich
aplikacji w aspekcie wpływu projektowanych ksenobiotyków na ich biodostępność oraz procesy
farmakodynamiczne; wykorzystanie technik komputerowych w retrosyntezie jako element strategii
syntezy organicznej; przykłady publicznych oraz prywatnych jednostek badawczych zajmujących
się modelowaniem komputerowym oraz możliwości ich współpracy w sektorze badań i rozwoju
w Polsce i UE oraz w kontekście przedsiębiorczości akademickiej.
Prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, animacje komputerowe, uruchamianie
wybranych obliczeń komputerowych. Zajęcia odbywają się w formie cotygodniowych seminariów
połączonych z dyskusją (15 godz. lekcyjnych). W czasie zajęć przewiduje się wspólne
rozwiązywanie problemów z zakresu chemoinformatyki.
Zaliczenie fakultetów odbywa się na podstawie ciągłej oceny aktywności studenta na zajęciach,
jego umiejętności dyskutowania i zgłaszania nowych problemów do przedyskutowania. Zaliczenie
uzyskują studenci, którzy brali czynny udział w dyskusjach i rozwiązywaniu problemów w trakcie
zajęć. Pozostali studenci uzyskują zaliczenie po wykazaniu się wiedzą na podstawie pisemnego
testu zaliczeniowego.
1. Piela Lucjan ed. Idee chemii kwantowej. WN PWN, Warszawa 2006.
2. Marek Doskocz Ed. Praktyczne Modelowanie Molekularne. Wyd. 2. Molnet 2010.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

1. F.D. King Medicinal Chemistry. Principles and Practice. 2nd ed., Royal Society of
Chemistry, 2004.
2. Ranhovic Z., Murphy R. Lead Generation Approaches in Drug Discovery. John Wiley and
Sons, 2010.
3. Mannhold R. ed. Molecular Drug Properties: Measurement and Prediction.
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Przedmiotowe
efekty
kształcenia
P_W01

P_W02
P_W03

P_W04
P_W05
P_W06

P_W07
P_W08
P_W09
P_W10
P_W11

P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Efekty kształcenia
rozumie podstawowe założenia mechaniki kwantowej, złożoność
zjawiska dualizmu korpuskularno-falowego oraz potrafi wyjaśnić
konsekwencje płynące z zastosowań praw termodynamiki;
potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę teoretyczną dotyczącą
nazewnictwa związków organicznych;
wykazuje umiejętności w zakresie opisu teorii wiązania
chemicznego na gruncie oddziaływań orbitali atomowych oraz
potrafi wyjaśnić reaktywność danego związku, uwzględniając
jego naturę elektronową;
potrafi narysować strukturę danego związku heterocyklicznego
bądź pochodzenia naturalnego;
potrafi wyjaśnić rolę ośrodków B+R (R&D) w procesie
otrzymywania leku syntetycznego w kraju i za granicą;
rozumie złożoność problematyki ochrony własności intelektualnej
i potrafi wskazać odpowiednie w tym względzie normatywy
prawne;
potrafi wymienić podstawowe techniki składające się na tzw.
racjonalne projektowanie leków oraz krótko je scharakteryzować;
rozumie wpływ zjawiska polimorfizmu na aktywność
farmakologiczną wybranych ksenobiotyków;
potrafi dokonać prawidłowego wyboru odpowiedniego aparatu
nomenklaturowego;
potrafi opracowywać dane numeryczne, edytować uzyskane
wyniki obliczeń, generować wykresy;
wykazuje umiejętności poszukiwania wybranych danych
niezbędnych do dokonania obliczeń kwantowo-mechanicznych,
wykorzystując dostęp do poszczególnych baz danych;
wykazuje umiejętność pracy w grupie;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
B.W15

B.W17
B.W18

B.W21
C.W7
C.W8

C.W9
C.W12
B.W23
B.W26
B.W27

B.K3

15 x 1h
3x 1h

15h
3h

5 x 1h
2 x 1h

5h
2h
25h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

18h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

20h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
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Formujące
Dyskusja w trakcie zajęć.

Podsumowujące
Zaliczenie ustne.

P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_W09
P_W10
P_W11
P_K01
Data
opracowania
programu

Obserwacja studenta podczas wykonywania pracy samodzielnej
i w zespole. Ocena wykonanych zadań.
Umiejętna odpowiedź na zadane pytania problemowe.

5.11.2012r.

Program opracował

Zaliczenie ustne.
Test pisemny.

mgr Jacek Kujawski
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

FARMACJA
Elementy kosmetologii w
praktyce farmaceutycznej

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_16
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Gerard Nowak
Osoba odpowiedzialna

Katedra i Zakład Naturalnych
gnowak@ump.edu.pl
Surowców Leczniczych i
(imię, nazwisko, email, nr tel.
61 847-06-28
służbowego)
Kosmetycznych
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
fakultatywny
VII - VIII i liczba godzin
25
5
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student zna budowę skóry oraz skład chemiczny kosmetyków.
Celem kształcenia przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką podstawowej pielęgnacji
skóry, badania skóry oraz rodzajami kosmetyków.
Ćwiczenia
Badania parametrów biofizycznych skóry za pomocą urządzeń Courage &Kazaka.
Podstawowa pielęgnacja skóry: demakijaż, sposoby nakładania kosmetyków, stosowanie
peelingów, masek kosmetycznych oraz kremów.
Rozpoznanie rodzajów cer i właściwy dobór kosmetyków w zależności od potrzeb skóry.
Seminaria
Definicja cery. Charakterystyka rodzajów cer. Rodzaje kosmetyków. Budowa i funkcjonowanie
aparatu do badania skóry.
Wykład, pokaz zabiegu oraz ćwiczenia z zastosowaniem aparatu Courage &Kazaka. Ćwiczenia
z zastosowaniem różnych kosmetyków.
Warunkiem zaliczenia fakultetu jest obecność na wszystkich zajęciach oraz prawidłowe
wykonywanie ćwiczeń zgodne z przedstawionymi procedurami.
Z. Adamski, A. Kaszuba, Dermatologia dla kosmetologów, Elsevier Urban&Partner, 2010.
B. Peters Imke, Kosmetyka. Podręcznik do nauki zawodu, poradnik. Wydawnictwo REA 2010.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
Bilans
nakładu
pracy

346

Efekty kształcenia
Wie jak rozmawiać z pacjentem o możliwościach stosowania
odpowiednich kosmetyków do jego cery.
Rozumie jaki wpływ psychologiczny ma wygląd pacjenta.
Student potrafi rozpoznać cerę na podstawie badania biofizycznego
skóry.
Potrafi przygotować plan opieki kosmetologicznej i ją realizować.
Student rozumie ważność stosowania kosmetyków w celach
pielęgnacyjnych, korygujących oraz zabezpieczających skórę.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W29
A.W32
A.U6
E.U5
A.K3

5 x 5h

25h

studenta

udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami

1 x 5h

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta
Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

30h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

-

5h

30h
Liczba
ECTS
1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie ćwiczeń oraz ocena Zaliczenie praktyczne
samodzielnej pracy.

20.10.2012r.

Program opracowali

mgr Ewa Pelant
prof. dr hab. Gerard Nowak
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cele
kształcenia

FARMACJA
Farmakogenetyka z
farmakologią molekularną
Katedra i Zakład
Farmakologii
fakultatywny

semestr
VII, VIII

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_17
2
ECTS
modułu
dr n. farm. Piotr Ruszkowski
Osoba odpowiedzialna
pruszkowski@gmail.com
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
tel. 504490977
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
30
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Zagadnienia farmakologii ogólnej (farmakodynamika), genetyka, biochemia, fizjologia
i patofizjologia.
Zapoznanie studenta z definicjami farmakogenetyki. Historia farmakogenetyki.
Przedstawienie genetycznych podstaw odpowiedzi organizmu na leki.
Poznanie pojęcia polimorfizmu genetycznego w zakresie metabolizmu i działania leków na
receptory (zmienność farmakokinetyczna i farmakodynamiczna).
Zapoznanie z najważniejszymi chorobami uwarunkowanymi genetycznie przebiegającymi
z odmienna reakcją na leki.
Poznanie modeli eksperymentalnych i zasad rozpoznawania zmienionej odpowiedzi na lek
u ludzi i zwierząt.
Zapoznanie studentów z praktycznymi możliwościami wykorzystania farmakogenetyki
w klinice.
Poznanie testów genetycznych wykorzystywanych do skutecznej farmakoterapii.
Przedstawienie metod farmakologii molekularnej i ich wykorzystanie przy projektowaniu
nowych leków przeciwnowotworowych.
Seminaria:
1. Wprowadzenie do farmakogenetyki – definicje i znaczenie.
2. Polimorfizm genetyczny w farmakologii.
3. Metabolizm leków a zmienność genetyczna.
4. Polimorfizm genetyczny w zakresie receptorów.
5. Działania niepożądane a farmakogenetyka.
6. Wybrane schorzenia i przykłady zmienionej odpowiedzi organizmu na leki.
7. Praktyczne wykorzystanie farmakogenetyki w psychofarmakologii.
8. Testy genetyczne w farmakogenetyce.
9. Metody doswiadczalne w farmakologii molekularnej.
10. Farmakologia molekularna i jej wykorzystanie w biotechnologii farmaceutycznej.

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

Prezentacja multimedialna, analiza źródeł bibliotecznych, filmy naukowe, przegląd najnowszych
publikacji z dziedziny farmakogenetyki.
Zaliczenie testowe, test jednokrotnego wyboru, 20 pytań.

1. Wendell W. Weber : Pharmacogenetics, Oxford University Press 1997.
2. G. Drewa, T. Ferenc: Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy, Urban&Partner 2003.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
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1. Russ B. Altman, David Flockhart, David B. Goldstein : Principles of pharmacogenetics
and pharmacogenomics, Cambridge University Press 2012.

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

P_W03
P_W04
P_W05
P_U01

P_U02

P_U03
P_U04
P_U05
P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Efekty kształcenia
Zna zagadnienia związane z korelacją wyników badań in vitro – in
vivo.
Zna i rozumie uwarunkowania fizjologiczne, patofizjologiczne
i
środowiskowe
wpływające
na
przebieg
procesów
farmakokinetycznych.
Zna i rozumie czynniki wpływające na działanie leków.
Zna czynniki dziedziczne wpływające na skuteczność
i bezpieczeństwo stosowanych leków.
Rozumie komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków.
Ocenia różnice we wchłanianiu substancji leczniczej w zależności
od składu leku, jego formy oraz warunków fizjologicznych
i patologicznych.
Uzasadnia
konieczność
zmian
dawkowania
leku
u indywidualnego chorego (w zależności od schorzeń, wieku,
czynników genetycznych itp.).
Wyjaśnia przyczyny i skutki interakcji w fazie farmakokinetycznej i
interpretuje wpływ czynników na działanie leków.
Uzasadnia wpływ czynników dziedzicznych na skuteczność
i bezpieczeństwo leków.
Współdziała
w
zakresie
zapewnienia
bezpieczeństwa
i skuteczności farmakoterapii.
Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do
wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji.
Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń
wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu /zaliczenia
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
D.W5
D.W9

D.W13
D.W14
D.W19
D.U5

D.U7

D.U9
D.U10
D.U46
B.K1
B.K2
A.K2

6 x 5h

30h

15 x 1h

15h

1 x 5h

5h
50h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

30h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

45h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01

Formujące
Obserwacja pracy studenta.

Podsumowujące
Zaliczenie testowe.
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P_K01
P_W02
P_U01
P_K02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_K03
Data
opracowania
programu
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Ocena zdolności do samodzielnej pracy.

Obserwacja pracy studenta.

8.11.2012r.

Program opracował

dr n. farm. Piotr
Ruszkowski

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Farmakokinetyka w
praktyce klinicznej obliczenia

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Farmacji
Fizycznej i Farmakokinetyki

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_U01

FARMACJA

fakultatywny

semestr
VII, VIII, IX

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_18
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Franciszek Główka
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

glowka@ump.edu.pl
61 854-64-37

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Ukończony kurs farmakokinetyki.
Celem kształcenia jest nabycie umiejętności zastosowania wiedzy z farmakokinetyki w praktyce
klinicznej w celu ustalenia lub skorygowania schematu dawkowania dla indywidualnego pacjenta.
Seminaria
Obliczanie podstawowych parametrów farmakokinetycznych: klirensu, objętości
dystrybucji oraz biologicznego okresu półtrwania na podstawie wartości stężeń
oznaczonych w próbkach krwi pacjentów.
Wybór odpowiedniego równania farmakokinetycznego.
Interpretacja wartości stężeń oznaczonych we krwi pacjentów po podaniu leku.
Obliczanie klirensu kreatyniny na podstawie stężenia kreatyniny oznaczonego we krwi
pacjenta.
Obliczanie parametrów farmakokinetycznych wybranych leków: antybiotyków
aminoglikozydowych (amikacyna, tobramycyna), karbamazepiny, metotreksatu,
fenobarbitalu, fenytoiny, teofiliny, kwasu walproinowego, leków immunosupresyjnych
(cyklosporyna, takrolimus, sirolimus) w określonych przypadkach klinicznych.
Ćwiczenia praktyczne polegające na samodzielnym i w grupie analizowaniu przypadków
klinicznych oraz wykonywaniu obliczeń parametrów farmakokinetycznych za pomocą
komputerów.
Zaliczenie pisemne oraz obecność na zajęciach.

1. Shargel L. Wu-Pong S., Yu A.B.C. Applied biopharmaceutics & pharmacokinetics.
McGraw Hill 2005.
2. Burton M.E., Shaw L.M., Schentag J.J., Wiliams W.E.: Aplied Pharmacokinetics
&Pharmacodynamics. Lippincott Williams & Wilkins, 4th edition, 2006.
3. Tozer T.N., Rowland M.: Introduction to pharmacokinetics and pharmacodynamics. The
Quantitative basis of drug therapy. Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
1. Winter M.E: Basic Clinical Pharmacokinetics. Lippincott Williams&Wilkins, 4th edition,
2003.
2. Bauer L.A.: Applied Clinical Pharmacokinetics. McGraw Hill, 2nd edition, 2008.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

ma wiedzę z zakresu farmakokinetyki oraz rozumie konieczność D.W2, D.W7, D.W8
jej zastosowania w praktyce klinicznej;
zna równania służące do obliczania podstawowych parametrów D.W9, D.W10
farmakokinetycznych;
potrafi zinterpretować wartości stężeń oznaczonych u pacjentów D.U6
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P_U02

P_U03
P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

po podaniu leku;
potrafi zastosować odpowiednie równania matematyczne do
obliczenia stężeń lub parametrów farmakokinetycznych
w konkretnych przypadkach klinicznych;
potrafi zaprojektować lub zmodyfikować schemat dawkowania
dla indywidualnego pacjenta;
ma świadomość ważności i zrozumienie skutków działania
farmaceuty w indywidualizacji terapii pacjentów;
zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego/kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

D.U6, D.U7

D.U7, D.U8
A.K1
B.K2
B.K3

3
3
6

15h

3h
2h
1h

6h

6 x 1h
1 x 3h

6h
3h
30h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

21h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
P_K02
P_K03
Data
opracowania
programu

352

Formujące
Ocena umiejętności zrozumienia problemu

Podsumowujące
Zaliczenie w formie
sprawdzianu praktycznego

Ocena sposobu rozwiązania problemu

7.12.2012r.

Program opracował

prof. dr hab. F. Główka

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

FARMACJA
Fotoprotektory
i fotouczulacze
Katedra i Zakład Chemii
Farmaceutycznej
fakultatywny

semestr
VII - VIII

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_21
1
ECTS
modułu
dr hab. Beata Stanisz
Osoba odpowiedzialna
bstanisz@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
61 854-66-45
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student powinien mieć elementarną wiedzę z zakresu fizjologii, dermatologii, chemii
kosmetycznej, nieorganicznej i organicznej.
Poznanie anatomicznej budowy, fototypów skóry oraz negatywnego i pozytywnego
(światłolecznictwo) wpływu promieniowania UV na skórę i organizm człowieka. Zapoznanie
z substancjami filtrującymi promieniowanie UV (filtry fizyczne, chemiczne, wychwytujące wolne
rodniki, immunologiczne) stosowanymi w dermokosmetykach oraz z ich profilem bezpiecznego
i właściwego aplikowania na skórę.
Seminaria
Przedstawienie zagadnień dotyczących:
pozytywnego i destrukcyjnego efektu działania promieni UV na skórę i organizm, ras i fototypów
skóry, kryteriów doboru faktorów SPF w dermokosmetykach oraz ich oznakowania na
opakowaniach, podziału filtrów przeciwsłonecznych, profilu właściwego i bezpiecznego
stosowania dermokometyków chroniących skórę i organizm przed promieniowaniem UVA i UVB,
światłolecznictwa.
Seminaria z prezentacją multimedialną.
Fakultet kończy się wpisem „zaliczono” do indeksu i karty na podstawie aktywnego uczestnictwa
studentów w seminariach.
1. Martini C.M. Kosmetologia i farmakologia skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2007.
2. Mierzejewski J.: Elementy dermatologii kosmetycznej. Wydawnictwo Politechniki Radomskej,
2008.
3. Adamski Z., Kaszuba A.: Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. Urban &Partner, Wrocław
2010.
1. Malinka W.: Zarys chemii kosmetycznej, Wydawnictwo Volumed, Wrocław 1999.
2. Błaszczyk-Kostaniecka M., Wolska H.: Dermatologia w praktyce, PZWL, Warszawa 2009.
3. Uczyńska J., Kuczyński S.: Ilość i aplikacja produktów przeciwsłonecznych,
Journal of the Polish Society of Cosmetic Chemists 2003, 6 (3) 24-26.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna prawidłową budowę anatomiczną skóry (rasy, fototypy), jej A.W4.; A.W6.; A.W10.;
funkcję ochronną, transportową oraz rozumie mechanizmy B.W2.
modyfikacji procesów fizjologicznych przez promieniowanie UV.
Zna problematykę stosowania substancji nieorganicznych (filtry B.W11.; B.W22.
p/słoneczne mineralne) i organicznych (filtry p/słoneczne chemiczne)
w kosmetologii.
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P_W03
P_U01
P_U02

P_U03
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Zna właściwości fizykochemiczne fotoprotektorów, rozumie metody
badań oceny jakości dermokosmetyków z filtrami.
Analizuje i opisuje zależności miedzy funkcjonowaniem organizmu a
środowiskiem – promieniowaniem UV.
Ocenia
właściwości
aplikacyjne
dermokosmetyku
z fotoprotektorami na podstawie jego składu i doradza właściwy
sposób użycia.
Wykorzystuje wiedzę o właściwościach substancji nieorganicznych i
organicznych w kosmetologii.
Posiada umiejętności pracy w zespole.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

C.W2.; C.W29.
A.U01
C.U11.

B.U6
B.K3

3x5h
4x1h

15 h
4h

3x2h

6h

25h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

19h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
Data
opracowania
programu
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Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie seminariów.

Podsumowujące
Zaliczenie

Obserwacja aktywności studenta w trakcie zajęć.
Ocena zdolności studenta do samodzielnej pracy.
7.11.2012r.

Program opracowała

dr hab. Beata Stanisz

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu

FARMACJA
Grzyby i porosty –
znaczenie dla człowieka
Katedra i Zakład
Farmakognozji
fakultatywny

semestr
VII -VIII

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_103

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
2

stacjonarne
1

dr Marcin Szymański
mszymanski@ump.edu.pl
61 8546 703
ćwiczenia
seminaria
7
6

Obszar
kształcenia

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

Warunki
wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu systematyki, budowy morfologicznej grzybów i porostów,
budowy związków chemicznych.

Cel
kształcenia

Poznanie wybranych gatunków grzybów i porostów, ich budowy morfologicznej, warunków
występowania w środowisku naturalnym oraz metod ich identyfikacji. Poznanie
charakterystycznych związków występujących w grzybach i porostach oraz ich aktywności
biologicznej.

Treści
programowe

Wykłady
Poznanie gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących występujących na terenie Polski
oraz metod ich identyfikacji. Poznanie głównych związków chemicznych występujących
w grzybach i porostach oraz ich znaczenia dla człowieka.
Ćwiczenia
Identyfikacja na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych grzybów naziemnych
i nadrzewnych oraz porostów, występujących w stanie naturalnym.
Seminaria
Opracowanie na podstawie danych literaturowych prezentacji na temat wybranych grzybów
i porostów (występowanie, skład chemiczny, znaczenie).

Formy
i metody
dydaktyczne

Wykład 2 h
Przedstawienie krajowych gatunków grzybów i porostów, metod ich identyfikacji oraz głównych
związków występujących w grzybach i porostach, ich aktywności biologicznej.
Ćwiczenia 7 h
Ćwiczenia terenowe w lesie, sporządzenie dokumentacji (zdjęcia, charakterystyka obszaru
występowania, inne obserwacje) na temat wybranych grzybów lub porostów. Zebranie materiałów
literaturowych na ich temat.
Seminaria 6 h
Przedstawienie przez studentów w formie prezentacji lub referatu wiadomości na temat wybranych
grzybów lub porostów. Omówienie wykorzystania w celach spożywczych wybranych gatunków
grzybów oraz ich wpływ na zdrowie człowieka. Omówienie wykorzystania w lecznictwie
ludowym i przedstawienie aktualnego stanu badań nad składem chemicznym i aktywnością
biologiczną wybranych gatunków.

Forma
i warunki
zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w wykładach, seminariach i ćwiczeniach, przygotowanie
opracowania lub prezentacji z ćwiczeń terenowych.

Literatura
podstawowa

Snowarki M. Grzyby. Multico, Warszawa, 2010.
Gminder A., Bohning T., Jaki to grzyb? Świat książki, Warszawa, 2009.
Wojewoda W, Poradnik grzybiarza. 76 gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących.
Pruszyński i S-ka, Warszawa 2003.

(nie więcej niż 3
pozycje)

355

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_U01

P_U02
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Grunert, H. i R. Atlas Grzybów. BELLONA, Warszawa, 2011.
Skubla P. Kieszonkowy Atlas Grzybów. SOLIS, Warszawa, 2005.
Łakomy P., Kwaśna H. Atlas Hub. MULTICO, Warszawa, 2008
Svrcek M.,Vancura B. Grzyby środkowej Europy. PWRiL, Warszawa, 1987.
Hanna Wójciak Flora Polski, Porosty, Mszaki, Paprotniki, MULTICO Warszawa 2007
Czasopisma fachowe: Acta Mycologia, International Journal of Mycology and Lichenology
Wiadomości naukowe dostępne w systemie Medline, Pub Med.
Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Efekty kształcenia
Zna wybrane gatunki grzybów wykorzystywanych do celów
spożywczych i leczniczych, zna ich skład chemiczny oraz wpływ
na organizm. Zna wybrane gatunki porostów ich skład chemiczny,
znaczenie lecznicze i wpływ na organizm.
Potrafi poprawnie zidentyfikować wybrane gatunki grzybów
jadalnych, niejadalnych i trujących. Potrafi rozpoznać wybrane
gatunki porostów.
Potrafi wskazać jakie są korzyści i niebezpieczeństwa /zagrożenia
wynikające ze spożywania określonych gatunków grzybów.
Posiada świadomość konieczności stałego dokształcania się.

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu

A.W21
C.W36
C.W37
C.U35
C.U38
C.U38
B.K1
B.K2
B.K3
2x 1h
7 x1h
3 x 2h
2x 1h

2h
7h
6h
2h

1x4h
1x5h

4h
5h

Łączny nakład pracy studenta

26h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
P_U01
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Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.
Udział w dyskusjach, rozpoznawanie porostów

Zaliczenie na podstawie przygotowanej

P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

i grzybów jadalnych, niejadalnych, trujących.

12 luty 2013

Program
opracowali

prezentacji/referatu oraz obecności na zajęciach.
Dr Marcin Szymański
Dr Ewa Witkowska-Banaszczak
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)

358

Poziom i forma
studiów

FARMACJA
Innowacyjne metody
biologii molekularnej
stosowane w diagnostyce
medycznej
Katedra i Zakład Chemii
Klinicznej i Diagnostyki
Molekularnej
semestr
fakultatywny
VI -VIII

Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite magisterskie

F_104

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

stacjonarne

wykłady
9

1

dr hab. Błażej Rubiś
email: blazejr@ump.edu.pl
tel. 61 869 15 49
ćwiczenia
seminaria
6

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Znajomość podstaw biochemii, biologii molekularnej i genetyki oraz budowy genomu.
Celem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie i
poznanie:
- innowacyjnych metod biologii molekularnej stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej,
biotechnologii oraz terapii genowej i technologii rekombinowanych białek.
- innowacyjnych metod klonowania terapeutycznego
- innowacyjnych metod badania zjawisk epigenetycznych
Wykłady
1. Koniec i kropka - innowacyjne metody barwienia, znakowania i identyfikacji markerów
diagnostycznych, nowoczesne metody obrazowania, ksenografty, zielona fluorescencja - GFP
2. Metody badania zjawisk epigenetycznych - wykorzystanie nowoczesnych metod jak
pirosekwencjonowanie czy krzywa topnienia o wysokiej rozdzielczości do identyfikacji zmian
poziomu metylacji
3. Jak znokautować mysz - metody klonowania i transformacji, siRNA, systemy adenowirusowe,
lentiwirusowe, trapia genowa
4. Komórki macierzyste - innowacyjne metody regeneracji tkanek, indukowane komórki
pluripotentne
Seminaria
1. Klonowanie krok po kroku – klonowanie terapeutyczne i reprodukcyjne
2. Potencjał komórek macierzystych – źródła pozyskiwania i sposoby wykorzystania
3. Najnowsze osiągnięcia terapii genowej – największe problemy związane z terapią genową i
największe sukcesy
- pokazy multimedialne i prezentacje
- prezentacje przygotowywane przez studentów
- zaliczenie na podstawie oceny z kolokwium

1. J. Sambrook, E.F. Fritsch, T. Maniatis. Molecular Cloning: A Laboratory Manual.
2. Baza PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
3. Baza Ensemble http://www.ensembl.org/index.html
1. Opracowanie zbiorowe. Klonowanie i komórki macierzyste. Wydawnictwo Agora. 2011
2. Lucjan Jacak, Pawel Hawrylak, Arkadiusz Wojs. Quantum Dots (NanoScience and Technology).

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_K01
P_K02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

zna zaawansowane prawa genetyki klasycznej, populacyjnej i
molekularnej oraz genetyczne aspekty różnicowania komórek;
rozumie zasady dziedziczenia, jest w stanie scharakteryzować genetyczny
polimorfizm populacji ludzkiej;
zna problematykę rekombinacji i klonowania DNA;
zna innowacyjne metody badania genomu;
zna podstawy biotechnologii z zakresu inżynierii genetycznej;
zna trendy i kierunki rozwoju farmacji zawodowej i naukowej;
ocenia uwarunkowania genetyczne rozwoju chorób w populacji ludzkiej;
analizuje podłoże molekularne procesów patologicznych;
uczy się posługiwać współczesnymi technikami badania genomu;;
poznaje zasady stosowania technik biologii molekularnej w biotechnologii
farmaceutycznej, terapii genowej i diagnostyce laboratoryjnej;
poznaje metody biologii molekularnej stosowane w diagnostyce
mikrobiologicznej;
uczy się badać wrażliwość drobnoustrojów na antybiotyki i
chemioterapeutyki;
Potrafi pracować w grupie i konstruktywnie kierować pracami zespołu
oraz działać na rzecz zespołu;
posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do
wyszukiwania i selekcjonowania informacji;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach*
udział w seminariach*
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwium
przygotowanie do seminarium
Łączny nakład pracy studenta

A.W2
A.W3
A.W16
A.W17
A.W23
A.W27
A.U3
A.U12
A.U13
A.U14
A.U17
A.U18
B.K3
B.K1

4 x 2h + 1 x
1h

9h

3 x 2h

6h

1 x 10h
3 x 2h

10h
6h
31h
Liczba
ECTS

Liczba
godzin
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym

6h

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01
P_U02
P_U03

Formujące
sprawdzanie wiedzy

Podsumowujące
kolokwium zaliczające
przedmiot fakultatywny

ocena zdolności do samodzielnej pracy i do pracy w zespole:
ocena zrozumienia zajęć oraz ocena umiejętności udziału w
dyskusji
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P_U04
P_U05
P_U06
P_K01
P_K02
Data
opracowania
programu

360

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć

22 lutego 2013r.

Program opracował

dr hab. Błażej Rubiś

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

FARMACJA
Komputeryzacja w
medycynie – medyczne
bazy danych a systemy
zarządzania jednostką
medyczną
Katedra i Zakład
Farmakoekonomiki i
Farmacji Społecznej
semestr
fakultatywny
VII - VIII

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie

F_98

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

Punkty
ECTS

stacjonarne

1

dr n. farm. Krzysztof Kus
kkus@ump.edu.pl
618546920
ćwiczenia
seminaria
9
6

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student powinien znać podstawy obsługi komputera oraz podstawowych programów Office
i przeglądarki internetowe (IE, Opera, Chrome, FireFox)
Przedmioty dodatkowe: Farmakologia (dot. WL I i II, WF), Nauka o leku/Farmakologia (dot.
WLII) Informatyka/Statystyka/Informacja Biblioteczna (dot. WNoZ i/lub WLI i II)
W ramach zajęć studenci zapoznają się z możliwościami jakie dają medyczne bazy danych
w codziennej pracy osób związanych z medycyną (lekarzy, stomatologów, pielęgniarek,
farmaceutów, absolwentów Zdrowia Publicznego) – wyszukiwanie informacji medycznych.
Zajęcia umożliwią również zapoznanie się z programami komputerowymi stosowanymi
w szpitalach i gabinetach w codziennej pracy służby zdrowia
Ćwiczenia
1. Medyczne bazy danych wykorzystywane w medycynie (MedLine, Pubmed, Embase
i inne). Wyszukiwanie informacji medycznej na wybranych przykładach. Zastosowanie
praktyczne przeglądarek medycznych sprzęgniętych typy PubMed, Scirrus.
2. Bazy danych i oprogramowanie komputerowe szpitali, przychodni i gabinetów – teoria,
realia i praktyczne wykorzystanie przez lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów i innych
pracowników służby zdrowia (w tym absolwentów Zdrowia Publicznego).
3. Przykładowe bazy danych wykorzystywane obecnie na obszarze RP: OSOZ, Imed24,
Eskulap, DrEryk i inne, praktyczne aspekty wykorzystania baz w pracy osób związanych
ze świadczeniem usług medycznych w aspekcie wymogów prawnych i zmieniających się
wymogów świadczenia usług zdrowotnych.
Seminaria
1. Możliwości jakie dają medyczne bazy danych w pracy codziennej służby zdrowia
2. Informatyzacja sektora zdrowotnego w Polsce i na świecie – nowe możliwości
i problemy codziennego użytkowania sieci internetowej w służbie zdrowia.
1. Seminaria z formie technik multimedialnych.
2. Zajęcia praktyczne, rozmowa i dyskusja ze studentami z wykorzystaniem sal
komputerowych.
1. Podczas trwania seminariów i ćwiczeń studenci odbywają oceniane ćwiczenia praktyczne
z zakresu efektywnego przeszukiwania medycznych baz danych oraz wykorzystania
programów usprawniających pracę służby zdrowia i odpowiadają na postawione przez
prowadzącego pytania, dotyczące poruszanej problematyki zajęć.
2. Zaliczenie praktyczne oraz pisemno-testowe.
4. Wysocki P., Mackiewicz M.: „Medicine OnLine – interaktywny serwis internetowy
przeznaczony dla onkologów”; Współczesna onkologia, 1999 ,5; s.222-224.
5. Rzymski P., Woźniak J., Opala T.” „Internet przestrzenią doskonalenia i wymiany
doświadczeń lekarzy rodzinnych z całego świata”; Przewodnik lekarza 5/2002, s.113-117.
6. Marcinkowski J., Właśniak K.: „Jakość dostępnych w Internecie informacji o zdrowiu”;
Zdrowie Publiczne; 2007, 117(2), 2007, s. 220-224.
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Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

P_W03

P_U01

P_U02

P_K01

Bilans nakładu
pracy studenta

1. Spławiński J. Receptariusz szpitalny. Oficyna Wydawnicza Unimed, Jaworzno 2004.
2. Datum 2012 i nowsze – wersja drukowana i elektroniczna 2012 i nowsze.
3. Pharmindex kompendium leków. CMP Medica Poland 2012 i nowsze.
Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Efekty kształcenia
Rozumie i objaśnia pojęcia medycznych baz danych
stosowanych w pracy codziennej „medyka”.
Zna i rozumie reguły efektywnego poszukiwania ogólnych
danych medyczno-farmakologicznych i analiza studium
przypadku w wybranych jednostkach chorobowych .
Zna i rozumie potencjał cyfryzacji pracy szpitali, aptek,
przychodni, gabinetów prywatnych pod kątem kompleksowej
obsługi pacjenta.
Potrafi efektywnie przeszukiwać medyczne bazy danych typu
Medline, Pubmed, Embase w zakresie rzetelnej informacji
medycznej.
Potrafi przewidzieć czas potrzebny na zebranie rzetelnej
informacji medycznej dot. jednostek chorobowych, terapii,
leków, procedur medycznych stosowanych zgodnie z EBM.
Potrafi efektywnie współpracować w serze informacji
elektronicznej w szpitalu przychodni, z jednostkami nadzoru w
szpitalu i agencjami HTA w kraju i zagranicą.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.W27, B.W31, C.W18,
G.W8,
B.W1, B.W31, E.W18

B.W1, B.W26, B.W31,
E.W18
B.U11, B.U15, B.U16,
C.U17, C.U19, C.U28
A.U10, A.U27, B.U17,
C.U.17, C.U28, C.U38,
D.U15, E.U5, E.U28
A.K2, B.K1, B.K3

3 x 3h
2 x 3h
5 x 1h

9h
6h
5h

3 x 1h
2 x 1h
1 x 5h

3h
2h
5h
30h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

20h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

20h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_K01
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Formujące

Podsumowujące

Obserwacja i ocena zdolności do samodzielnej
pracy.

Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnotestowej.

Ocena zdolności do samodzielnej pracy.

Analiza wykonanych przeszukań baz danych pod
kątem konkretnego przypadku
medycznego/procedury/leku/schorzenia
Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnotestowej. Sprawdzian praktyczny osiągniętej

Obserwacja i ocena zdolności do samodzielnej
pracy.

wiedzy.
Data
opracowania
programu

14.11.2012r.

Program opracował

dr Krzysztof Kus
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

364

FARMACJA
Komunikacja w aptece
Katedra i Zakład
Farmakoekonomiki i Farmacji
Społecznej
semestr
fakultatywny
VII-VIII

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_26
1
ECTS
modułu
dr n. farm. Krzysztof Kus
Osoba odpowiedzialna
kkus@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
618546920
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student powinien znać podstawy z zakresu komunikacji interpersonalnej, farmakoterapii i leków
pochodzenia roślinnego .
Przedmioty dodatkowe: Farmakologia, Socjologia, Filozofia
W ramach zajęć studenci zapoznają się ze wskazaniami dotyczącymi właściwego odbioru,
komunikowania się z pacjentami w aptece otwartej, oraz dyskutowania o ich problemach
zdrowotnych i finansowych. Szczególną uwagę w czasie zajęć zwraca się na poprawność treści
porady dla pacjenta pod kątem jej jakości i zrozumiałości.
Zapoznamy studentów z właściwą komunikacją i współpracą całego środowiska medycznego,
w tym rozmowy z lekarzami, pielęgniarkami i innymi farmaceutami. Ważnym problemem są także
prawidłowe relacje pomiędzy kierownikiem apteki, pracownikami fachowymi i pracownikami
pomocniczymi, dotyczące wymiany informacji fachowych, charakteru pracy i płacy oraz otoczenia
apteki.
Seminaria
1. Zasady rozmowy z pacjentem w aptece. Podstawy komunikacji interpersonalnej.
Komunikacja werbalna i niewerbalna. Możliwości stosowania odpowiedniej techniki
komunikacji w zależności grupy pacjentów
2. Klient czy pacjent – kłopotliwe pytanie. Rozróżnienie potrzeb pacjenta w zależności od
typu osobowości pacjenta. Różnice charakterologiczne i sposoby obsługi pacjentów
w aptece
3. Problemy komunikacyjne pacjent – farmaceuta – lekarz, czyli przekonać zamiast zagadać.
Wzbudzanie zaufania u pacjenta. Podstawy sprzedaży łączonej.
4. Poradnictwo i fachowa informacja na temat leku w realiach apteki otwartej. Struktura
rozmowy doradczej podczas realizacji recepty
5. Podstawy i zasady komunikowania się w zespole na przykładzie apteki. Zasady dobrej
współpracy w aptece. Ingerencja zespołu aptecznego w indywidualną opiekę nad
pacjentem.
1. Seminaria w formie technik multimedialnych.
2. Ćwiczenia praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej w parach.
1. Sprawdzenie rozumienia istoty komunikacji w realiach apteki - rozmowa i ocena własna
prowadzącego.
2. Zaliczeni (pisemno-testowe), zaliczenie powyżej 60% opanowanego materiału.
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.

1. Pharmindex kompendium leków. CMP Medica Poland 2012 i nowsze.
2. Leki po dyplomie. Wydanie ogólne. Medical Tribune Polska 2012 i nowsze.
3. Pharmindex. Brevier Podręczny indeks leków. CMP Medica Poland 2012 i nowsze.

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Efekty kształcenia
Zna podstawy (rodzaje) komunikacji werbalnej i niewerbalnej
stosowane w kontaktach z pacjentem.
Rozumie zasady słuchania i podstawy prawidłowego poradnictwa
zgodne z najlepszą posiadaną wiedzą.

P_W03
P_U01

Zna zasady współpracy w zespole apteki.
Potrafi udzielić zrozumiałej informacji dla pacjenta dotyczącej
stosowania leków, działań niepożądanych, sposobu dawkowania
czy podstaw samoleczenia lekami OTC.

P_U02

Umie prawidłowo funkcjonować w zespole aptecznym –
efektywna komunikacja ze współpracownikami.

P_K01
P_K02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

A.W28, A.W.29, A.W.31,
A.W.32, E.W7, E.W13
A.W6, A.W27, A.W29,
A.W30, B.W27, C.W01,
D.W21, E.W16,
E.W3, E.W8, E.W18,
A.U06, A.U11, C.U15,
D.U47, D.U48, D.U51,
D.U63, E.U28, E.U29,
E.U30, E.U31, E.U55
B.U15, E.U1, E.U2, E.U25,
E.U26, E.U27, E.U.31,
E.U53, E.U54,
A.K1, A.K2, B.K1,

Odznacza się wysoką kulturą etyczno-moralną w kontaktach
z pacjentem.
Posiada nawyk udzielania porady farmaceutycznej oraz ścisłej A.K2, A.K3, B.K1, B.K3
współpracy w zespole aptecznym w określonych przypadkach.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
5 x 3h
15h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
4x 2h
8h
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

5 x 1h
1 x 2h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

5h
2h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

23h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

20h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_K01
P_K02
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja i ocena praktycznego działania studenta
podczas zajęć.

Kolokwium zaliczeniowe w formie
pisemno- testowej.

Obserwacja i ocena praktycznego działania studenta
podczas zajęć.
Obserwacja i ocena praktycznego działania studenta
podczas zajęć.

Weryfikacja nabytych umiejętności w
formie sprawdzianu praktycznego.
Ocena na podstawie scen rodzajowych.

7.11.2012r.

Program opracował

dr n. farm. Krzysztof Kus
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
Lektorat języka angielskiego przedmiotu/
F_31
1
ECTS
modułu
mgr Tadeusz Jurek,
Osoba odpowiedzialna
tjurek@umed.poznan.pl
Studium Języków Obcych
(imię, nazwisko, email, nr tel.

FARMACJA

służbowego)

tel.: 61 854-74-33

semestr
wykłady
ćwiczenia
Forma zajęć
fakultatywny
V - VIII
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

seminaria
15

Znajomość języka obcego na poziomie A2.
Nauki języka obcego w celu jego praktycznego wykorzystania w komunikacji językowej,
w określonych sytuacjach (podróże, zamawianie posiłków, zakupy). Dlatego student przyswaja
określony zasób wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i struktur gramatycznych. Student
nabywa umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i potrafi
je praktycznie wykorzystać. Fakultet pozwala studentowi konstruować swobodne wypowiedzi
ustne i pisemne. Fakultet umożliwia kontakt z autentycznym językiem (nagrania CD, MP3),
wdraża do samodzielności w procesie uczenia się j. obcego, zgodnie z indywidualną strategią
uczenia się. Lektorat pomaga rozwijać poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości
(nauka nowego języka obcego) dzięki pozytywnej informacji zwrotnej, dotyczącej indywidualnych
kompetencji językowych.

Treści
programowe

Ćwiczenia
1. Dzień dobry! Nawiązywanie kontaktu, powitanie, pożegnanie, zwroty grzecznościowe,
przedstawianie się, pytanie o samopoczucie, nowości.
2. Przedmioty, artykuły spożywcze w porządku alfabetycznym. Polecenia lektor – studenci.
3. Imię, nazwisko, adres, narodowość, pochodzenie (kraj). Dni tygodnia i nazwy miesięcy.
Podstawowe czasowniki: mieć, mieszkać, lubić, nazywać się.
4. Pytanie o informację. Pytania Co?, Kto?, Dlaczego?, Kiedy?, Skąd jesteś?, Kim jesteś?,
Gdzie mieszkasz?
5. Czy wiesz, co to jest? Jaki jest twój ulubiony…? Nazywanie i opisywanie przedmiotów,
mówienie o preferencjach.
6. Rzeczowniki, opisujące podstawowe przedmioty wokół nas. Zaimki wskazujące ten, ta ,to,
te.
7. Przymiotniki, opisujące przedmioty, ludzi, wygląd zewnętrzny.
8. Zaimki dzierżawcze mój, twój. Kolory. Czasowniki: mówić, rozumieć, pamiętać,
zapomnieć, wiedzieć, znać, umieć.
9. Życie studenckie, uczelnia, wydział, rok studiów. Wypełnianie ankiety.
10. Pytanie o wiek. Rodzina.
11. Typowe sytuacje komunikacyjne. Zwroty potoczne.
12. Koniugacje czasowników, rzeczowniki, przymiotniki, zaimki.
13. Wyrażanie stosunków czasowych. Godziny, dni, tygodnie, miesiące.
14. Części ciała, stan zdrowia, podstawowe dolegliwości. Polecenia lekarz – pacjent, dialog - u
lekarza.
15. Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia.

Formy
i metody
dydaktyczne

Elementy następujących metod: metoda audiowizualna, komunikacyjna, kognitywna,
bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa. Techniki: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze
zrozumieniem, tłumaczenie, praca w grupach, praca w parach, zadania typu prawda – fałsz,
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Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

uzupełnianie zdań, łączenie definicji z wyrazem, łączenie początku zdania z jego końcem,
ćwiczenie wymowy, ćwiczenia gramatyczne, dialogi.
Środki dydaktyczne: podręczniki, hand outy, komputer, nagrania CD, filmy video, plansze
anatomiczne, słowniki, materiały www.
Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po spełnieniu
warunków (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona).
Język angielski
1. Foley, M and Hall, D. Total English Elementary. Pearson Longman

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_U01

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do E.W18; E.W47
udzielania informacji osobistych.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i miesiące).
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące życia
akademickiego i zawodowego.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
codziennych czynności.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
kupowania.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
spożywania posiłków w domu i restauracji .
Zna podstawowe przymiotniki, opisujące przedmioty, osoby,
wygląd zewnętrzny.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
podróżowania.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalająca na
wyszukanie w tekście synonimów i antonimów oraz ich
zastosowanie.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na
parafrazowanie wypowiedzi.
Posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie wypowiedzi
pisemnej i ustnej.
Posiada wiedzę pozwalającą na sformułowanie wypowiedzi
pisemnej i ustnej.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do
udzielania informacji osobistych.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i miesiące).
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące życia
akademickiego i zawodowego.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
E.U55
gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące zainteresowań i sposobów spędzania
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P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

wolnego czasu.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i
miesiące).
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące życia akademickiego i zawodowego.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące codziennych czynności.
Rozumie potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne
dotyczące kupowania.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące spożywania posiłków w domu i
restauracji.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące podróżowania.
Rozumie potrafi użyć synonimy i antonimy wybranych słów.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na
parafrazowanie wypowiedzi.
Umie formułować 2-3 zdaniowe wypowiedzi.
Umie opowiedzieć w o sobie, o innych (kto jest kim, dane
osobowe, adres).
Rozumie wypowiedź pisemną i ustną.
Potrafi sformułować wypowiedź pisemną i ustną.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych.
Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach .
B.K3
Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji
egzystencjalnej.
Ma świadomość kontinuum systemu językowego i sprawności w
nim zawartych.
Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z nich różnic
językowych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
15 x 1h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 1h

15h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

15h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

30h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
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Formujące

Podsumowujące

P_W01
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

Student jest oceniany na bieżąco podczas ćwiczeń i spotkań
z wykładowcą.
Obserwacja studenta w czasie zajęć.
17.01.2013r.

Program opracował

Sprawdzian końcowy.
Obserwacja studenta w czasie zajęć.
mgr Tadeusz Jurek
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

FARMACJA
Lektorat języka
francuskiego
Studium Języków Obcych

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_32
1
ECTS
modułu
mgr Tadeusz Jurek,
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

tjurek@umed.poznan.pl
tel.: 61 854-74-33

semestr
wykłady
ćwiczenia
Forma zajęć
V - VIII
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
fakultatywny

seminaria
15

Znajomość języka obcego na poziomie A2.
Nauki języka obcego w celu jego praktycznego wykorzystania w komunikacji językowej,
w określonych sytuacjach (podróże, zamawianie posiłków, zakupy). Dlatego student przyswaja
określony zasób wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i struktur gramatycznych. Student
nabywa umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i potrafi
je praktycznie wykorzystać. Fakultet pozwala studentowi konstruować swobodne wypowiedzi
ustne i pisemne. Fakultet umożliwia kontakt z autentycznym językiem (nagrania CD, MP3),
wdraża do samodzielności w procesie uczenia się j. obcego, zgodnie z indywidualną strategią
uczenia się. Lektorat pomaga rozwijać poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości
(nauka nowego języka obcego) dzięki pozytywnej informacji zwrotnej, dotyczącej indywidualnych
kompetencji językowych.

Treści
programowe

Ćwiczenia
1. Dzień dobry! Nawiązywanie kontaktu, powitanie, pożegnanie, zwroty grzecznościowe,
przedstawianie się, pytanie o samopoczucie, nowości.
2. Przedmioty, artykuły spożywcze w porządku alfabetycznym. Polecenia lektor – studenci.
3. Imię, nazwisko, adres, narodowość, pochodzenie (kraj). Dni tygodnia i nazwy miesięcy.
Podstawowe czasowniki: mieć, mieszkać, lubić, nazywać się.
4. Pytanie o informację. Pytania Co?, Kto?, Dlaczego?, Kiedy?, Skąd jesteś?, Kim jesteś?,
Gdzie mieszkasz?
5. Czy wiesz, co to jest? Jaki jest twój ulubiony…? Nazywanie i opisywanie przedmiotów,
mówienie o preferencjach.
6. Rzeczowniki, opisujące podstawowe przedmioty wokół nas. Zaimki wskazujące ten, ta ,to,
te.
7. Przymiotniki, opisujące przedmioty, ludzi, wygląd zewnętrzny.
8. Zaimki dzierżawcze mój, twój. Kolory. Czasowniki: mówić, rozumieć, pamiętać,
zapomnieć, wiedzieć, znać, umieć.
9. Życie studenckie, uczelnia, wydział, rok studiów. Wypełnianie ankiety.
10. Pytanie o wiek. Rodzina.
11. Typowe sytuacje komunikacyjne. Zwroty potoczne.
12. Koniugacje czasowników, rzeczowniki, przymiotniki, zaimki.
13. Wyrażanie stosunków czasowych. Godziny, dni, tygodnie, miesiące.
14. Części ciała, stan zdrowia, podstawowe dolegliwości. Polecenia lekarz – pacjent, dialog
u lekarza.
15. Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia.

Formy
i metody
dydaktyczne

Elementy następujących metod: metoda audiowizualna, komunikacyjna, kognitywna,
bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa. Techniki: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze
zrozumieniem, tłumaczenie, praca w grupach, praca w parach, zadania typu prawda – fałsz,
uzupełnianie zdań, łączenie definicji z wyrazem, łączenie początku zdania z jego końcem,

370

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_U01

ćwiczenie wymowy, ćwiczenia gramatyczne, dialogi.
Środki dydaktyczne: podręczniki, hand outy, komputer, nagrania CD, filmy video, plansze
anatomiczne, słowniki, materiały www.
Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po spełnieniu
warunków (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona).
Język francuski
1. C. Miquel,Vite et Bien, Methode rapide pour adultes, CLE International 2010.
2. J. Girardet et J.Pecheur, Echo, Methode de francais, CLE Inernational 2009.
3. V. Bazou,Vocabulaire en action A1, CLE International 2010.

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do E.W18; E.W47
udzielania informacji osobistych.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i miesiące).
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące życia
akademickiego i zawodowego.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
codziennych czynności.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
kupowania.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
spożywania posiłków w domu i restauracji .
Zna podstawowe przymiotniki, opisujące przedmioty, osoby,
wygląd zewnętrzny.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
podróżowania.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalająca na
wyszukanie w tekście synonimów i antonimów oraz ich
zastosowanie.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na
parafrazowanie wypowiedzi.
Posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie wypowiedzi
pisemnej i ustnej.
Posiada wiedzę pozwalającą na sformułowanie wypowiedzi
pisemnej i ustnej.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do
udzielania informacji osobistych.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i miesiące).
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące życia
akademickiego i zawodowego.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
E.U55
gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące zainteresowań i sposobów spędzania
wolnego czasu.
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Bilans
nakładu
pracy
studenta

Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i
miesiące).
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące życia akademickiego i zawodowego.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące codziennych czynności.
Rozumie potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne
dotyczące kupowania.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące spożywania posiłków w domu i
restauracji.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące podróżowania.
Rozumie potrafi użyć synonimy i antonimy wybranych słów.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na
parafrazowanie wypowiedzi.
Umie formułować 2-3 zdaniowe wypowiedzi.
Umie opowiedzieć w o sobie, o innych (kto jest kim, dane
osobowe, adres).
Rozumie wypowiedź pisemną i ustną.
Potrafi sformułować wypowiedź pisemną i ustną.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych.
Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach .
B.K3
Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji
egzystencjalnej.
Ma świadomość kontinuum systemu językowego i sprawności w
nim zawartych.
Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z nich różnic
językowych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 1h

15h

15 x 1h

15h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

30h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
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Formujące

Podsumowujące

P_W01
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

Student jest oceniany na bieżąco podczas ćwiczeń i spotkań
z wykładowcą.
Obserwacja studenta w czasie zajęć.
17.01.2013r.

Program opracował

Sprawdzian końcowy.
Obserwacja studenta w czasie zajęć.
mgr Tadeusz Jurek

373

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

FARMACJA
Lektorat języka
niemieckiego
Studium Języków Obcych

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_33
1
ECTS
modułu
mgr Tadeusz Jurek,
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

tjurek@umed.poznan.pl
tel.: 61 854-74-33

semestr
wykłady
ćwiczenia
Forma zajęć
V - VIII
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
fakultatywny

seminaria
15

Znajomość języka obcego na poziomie A2.
Nauki języka obcego w celu jego praktycznego wykorzystania w komunikacji językowej, w
określonych sytuacjach (podróże, zamawianie posiłków, zakupy). Dlatego student przyswaja
określony zasób wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i struktur gramatycznych. Student
nabywa umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej struktur leksykalnych i potrafi
je praktycznie wykorzystać. Fakultet pozwala studentowi konstruować swobodne wypowiedzi
ustne i pisemne. Fakultet umożliwia kontakt z autentycznym językiem (nagrania CD, MP3),
wdraża do samodzielności w procesie uczenia się j. obcego, zgodnie z indywidualną strategią
uczenia się. Lektorat pomaga rozwijać poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości
(nauka nowego języka obcego) dzięki pozytywnej informacji zwrotnej, dotyczącej indywidualnych
kompetencji językowych.

Treści
programowe

Ćwiczenia
1. Dzień dobry! Nawiązywanie kontaktu, powitanie, pożegnanie, zwroty grzecznościowe,
przedstawianie się, pytanie o samopoczucie, nowości.
2. Przedmioty, artykuły spożywcze w porządku alfabetycznym. Polecenia lektor – studenci.
3. Imię, nazwisko, adres, narodowość, pochodzenie (kraj). Dni tygodnia i nazwy miesięcy.
Podstawowe czasowniki: mieć, mieszkać, lubić, nazywać się.
4. Pytanie o informację. Pytania Co?, Kto?, Dlaczego?, Kiedy?, Skąd jesteś?, Kim jesteś?,
Gdzie mieszkasz?
5. Czy wiesz, co to jest? Jaki jest twój ulubiony…? Nazywanie i opisywanie przedmiotów,
mówienie o preferencjach.
6. Rzeczowniki, opisujące podstawowe przedmioty wokół nas. Zaimki wskazujące ten, ta ,to,
te.
7. Przymiotniki, opisujące przedmioty, ludzi, wygląd zewnętrzny.
8. Zaimki dzierżawcze mój, twój. Kolory. Czasowniki: mówić, rozumieć, pamiętać,
zapomnieć, wiedzieć, znać, umieć.
9. Życie studenckie, uczelnia, wydział, rok studiów. Wypełnianie ankiety.
10. Pytanie o wiek. Rodzina.
11. Typowe sytuacje komunikacyjne. Zwroty potoczne.
12. Koniugacje czasowników, rzeczowniki, przymiotniki, zaimki.
13. Wyrażanie stosunków czasowych. Godziny, dni, tygodnie, miesiące.
14. Części ciała, stan zdrowia, podstawowe dolegliwości. Polecenia lekarz – pacjent, dialog - u
lekarza.
15. Powtórzenie materiału, testy, ćwiczenia, krzyżówki, tłumaczenia.

Formy
i metody
dydaktyczne

Elementy następujących metod: metoda audiowizualna, komunikacyjna, kognitywna,
bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa. Techniki: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze
zrozumieniem, tłumaczenie, praca w grupach, praca w parach, zadania typu prawda – fałsz,
uzupełnianie zdań, łączenie definicji z wyrazem, łączenie początku zdania z jego końcem,
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ćwiczenie wymowy, ćwiczenia gramatyczne, dialogi.
Środki dydaktyczne: podręczniki, hand outy, komputer, nagrania CD, filmy video, plansze
anatomiczne, słowniki, materiały www.
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_U01

Udział i aktywność w czasie lektoratu, kartkówki, opanowanie materiału, zaliczenie po spełnieniu
warunków (obecność, 1 nieobecność nieusprawiedliwiona).
Język niemiecki
1. Deutsch als Fremdsprache Alltag, Beruf & Co Nivean A1/2 Hueber Verlag 2011
2. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen Kursbuch, 2005 Goethe-Institut, Fraus,
Cornelsen

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do E.W18; E.W47
udzielania informacji osobistych.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i miesiące).
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące życia
akademickiego i zawodowego.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
codziennych czynności.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
kupowania.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
spożywania posiłków w domu i restauracji .
Zna podstawowe przymiotniki, opisujące przedmioty, osoby,
wygląd zewnętrzny.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
podróżowania.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalająca na
wyszukanie w tekście synonimów i antonimów oraz ich
zastosowanie.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na
parafrazowanie wypowiedzi.
Posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie wypowiedzi
pisemnej i ustnej.
Posiada wiedzę pozwalającą na sformułowanie wypowiedzi
pisemnej i ustnej.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne służące do
udzielania informacji osobistych.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu.
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące
jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i miesiące).
Zna słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne dotyczące życia
akademickiego i zawodowego.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
E.U55
gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące zainteresowań i sposobów spędzania
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Bilans
nakładu
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wolnego czasu.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące jednostek czasu (godziny, dni tygodnia i
miesiące).
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące życia akademickiego i zawodowego.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące codziennych czynności.
Rozumie potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury gramatyczne
dotyczące kupowania.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące spożywania posiłków w domu i
restauracji.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne dotyczące podróżowania.
Rozumie potrafi użyć synonimy i antonimy wybranych słów.
Posiada wiedzę leksykalno-gramatyczną pozwalającą na
parafrazowanie wypowiedzi.
Umie formułować 2-3 zdaniowe wypowiedzi.
Umie opowiedzieć w o sobie, o innych (kto jest kim, dane
osobowe, adres).
Rozumie wypowiedź pisemną i ustną.
Potrafi sformułować wypowiedź pisemną i ustną.
Rozumie i potrafi użyć słownictwo, zwroty i struktury
gramatyczne służące do udzielania informacji osobistych.
Współdziała i komunikuje się w pracach w zespołach .
B.K3
Komunikuje się w języku adekwatnym do sytuacji
egzystencjalnej.
Ma świadomość kontinuum systemu językowego i sprawności w
nim zawartych.
Ma świadomość różnic kulturowych i wynikających z nich różnic
językowych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
15 x 1h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

15 x 1h

15h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

15h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

30h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
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Formujące

Podsumowujące

P_W01
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

Student jest oceniany na bieżąco podczas ćwiczeń i spotkań
z wykładowcą.
Obserwacja studenta w czasie zajęć.
17.01.2013r.

Program opracował

Sprawdzian końcowy.
Obserwacja studenta w czasie zajęć.
mgr Tadeusz Jurek
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku

Poziom i
forma
studiów

FARMACJA

Nazwa
przedmiotu/
modułu

Mikrobiologiczna kontrola
warunków sanitarno higienicznych w placówkach
służby zdrowia i wytwórniach
farmaceutycznych

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Genetyki i
Mikrobiologii Farmaceutycznej

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
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fakultatywny

semestr
VII - VIII

Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite magisterskie

F_105

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

stacjonarne

1

dr hab. Marzena Gajęcka,
prof. nadzw. UM
gamar@man.poznan.pl
61 854 67 21; 61 854 67 20

ćwiczenia
15

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, chemii, mikrobiologii ogólnej i szczegółowej,
metod izolacji i identyfikacji drobnoustrojów
Nauczanie mikrobiologii ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i umiejętności
praktyczne niezbędne do właściwego wykonywania zadań stawianych diagnostom medycznym
w placówkach ochrony zdrowia i przemyśle.
Celem kształcenia w zakresie nauczanego przedmiotu jest nabycie podstawowych umiejętności:
- prowadzenia badań mikrobiologicznych mających na celu wykrycie zmiany trendów w liczbie
i spektrum flory mikrobiologicznej w obszarze pomieszczeń klasyfikowanych/kontrolowanych,
- oceny ryzyka z użyciem metod monitorowania mikrobiologicznego środowiska.
Ćwiczenia
Szacowanie bioryzyka przy użyciu metod oceny czystości mikrobiologicznej środowiska.
Metody oceny adhezji i tworzenia biofilmu.
objaśnienie, wyjaśnienie, pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, dyskusja, ćwiczenia
laboratoryjne, samodzielna analiza pod nadzorem asystenta.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest odrobienie wszystkich zajęć objętych planem oraz uzyskanie
pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego oceniającego umiejętności praktyczne i wiedzę
teoretyczną (minimum 3,00).
Mikrobiologia farmaceutyczna Problemy produkcji i kontroli leków; W. Parnowska, PZWL,
Warszawa 2005
Zakażenia szpitalne; P. Heczko, J. Wójkowska-Mach (red.); Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań
Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Nr 184, poz. 1143)
Zakażenia szpitalne; D. Dzierżanowska D, „Alfa Medica Press”, Bielsko-Biała 2008
Efekty kształcenia
opisuje wpływ chemioterapeutyków, środków dezynfekcyjnych i
antyseptycznych na drobnoustroje;
zna metody postępowania aseptycznego oraz uzyskiwania jałowości
produktów leczniczych, substancji i materiałów;
zna zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania i dokumentowania
prowadzonych procesów technologicznych;
analizuje i opisuje zależności między organizmami a środowiskiem;

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W19
C.W26
C.W32
A.U1

P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
Bilans
nakładu
pracy
studenta

dobiera metodę analityczną do rozwiązania konkretnego zadania
analitycznego oraz przeprowadza jej walidację;
wykorzystuje metody matematyczne w opracowaniu i interpretacji
wyników analiz i pomiarów;
ocenia prawidłowość doboru warunków wytwarzania substancji
leczniczych mających wpływ na jakość produktów leczniczych
wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.U7

B.U13
C.U4
B.K2

15 x 1h

15h

3 x 2h

6h

1 x 3h

3h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

24h
Liczba
ECTS
1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

wejściówka
Kolokwium
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena zdolności do Kolokwium
samodzielnej pracy, opracowanie raportu z badań
Zaliczenie praktyczne

25.02.2013 r.

Program opracowała

dr J. Długaszewska
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż
3 pozycje)
Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

380

FARMACJA
Nowoczesne materiały
opatrunkowe w leczeniu ran
Katedra i Zakład Technologii
Postaci Leku; Pracownia
Farmacji Praktycznej
fakultatywny

semestr
VII -VIII

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_42

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

Punkty
ECTS

stacjonarne
1

dr n. farm.
Magdalena Olejniczak-Rabinek
mrabinek@ump.edu.pl
61 8547206
ćwiczenia
seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Podstawowe wiadomości z zakresu: leczenia ran i czynników wpływających na proces gojenia;
preparatów o działaniu antyseptycznym, właściwości materiałów opatrunkowych.
Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi
z zastosowaniem materiałów opatrunkowych w leczeniu ran, przede wszystkim ran przewlekłych,
takich jak owrzodzenia podudzi, oparzenia, odleżyny czy w zespole stopy cukrzycowej.
Uaktualnienie wiedzy na temat przyczyn, objawów, diagnostyki, profilaktyki i leczenia ran
przewlekłych.
Poznanie możliwości profilaktyki, farmakoterapii i metod alternatywnych stosowanych w leczeniu.
Umiejętność przekazywania informacji o nowoczesnych opatrunkach, zastosowaniach oraz
sposobach ich aplikacji.
Umiejętność przeprowadzenia wywiadu z pacjentem i udzielenia pomocy w zakresie profilaktyki
i leczenia ran przewlekłych.
Seminaria
Rodzaje ran, fazy gojenia rany, koncepcje suchego i wilgotnego leczenia ran.
Rola farmaceuty w profilaktyce i leczeniu ran przewlekłych (odleżyny, zespół stopy cukrzycowej,
oparzenia, owrzodzenia podudzi) oraz ran ostrych.
Lawaseptyka i antyseptyka. Model TIME, skala WAR.
Kryteria doboru opatrunków, wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych typów
opatrunków, sposób aplikacji opatrunku, zmiana opatrunku; dostępne opatrunki na rynku
farmaceutycznym.
Alternatywne metody leczenia ran.
Metody podające wprowadzające w tematykę zajęć (prelekcja, objaśnienie).
Metody aktywizujące (metody przypadków, dyskusja, burza mózgów).
Praca z materiałami źródłowymi.
Zaliczenie.
Ocenie podlegać będzie aktywność studentów podczas zajęć oraz poprawność merytoryczna
wykonania projektu końcowego.
1. R. Jachowicz: Farmacja Praktyczna, PZWL 2007.
2. Apteka plus pacjent. Farmaceuta jako profesjonalny doradca, wydawnictwo J Raabe.
3. Rekomendacje oraz wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia i Europejskiego Towarzystwa
Leczenia Ran (www.ptrl.org.pl).
------------------------------

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

zna i rozumie czynniki wpływające na proces gojenia ran;
A.W6
posiada wiedzę na temat zastosowania nowoczesnych materiałów E.W5

P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03

P_K01
P_K02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

opatrunkowych w leczeniu ran;
posiada wiedzę na temat alternatywnych metod leczenia ran;
zna przepisy prawne dotyczące wydawania opatrunków z apteki;
potrafi przeprowadzić konsultację farmaceutyczną w celu wydania
odpowiedniego opatrunku dostępnego bez recepty;
potrafi w sposób praktyczny dobrać opatrunek w zależności od
fazy gojenia rany (dobór, aplikacja, zmiana opatrunku);
potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować
informacje z różnych źródeł, dokonywać ich oceny oraz
wykorzystywać informacje w praktyce;
jest przygotowany do realizacji celów edukacyjnych w pracy
zawodowej;
ma
świadomość
potrzeby
propagowania
zachowań
prozdrowotnych;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
- przygotowanie do analizy przypadków*
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

E.W5
E.W2.
E.U29
E.U30
C.U38
E.U41
A.K3
A.K2

3 x 5h

15h

1 x 2h
4 x 2h
2 x 2h

2h
8h
4h
29h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

obserwacja pracy studenta

kolokwium teoretyczne

analiza przypadku w trakcie zajęć

projekt końcowy

09 listopada 2012r.

Program opracowała

dr n. farm. Magdalena
Olejniczak-Rabinek
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

FARMACJA
Opieka farmaceutyczna
w geriatrii
Katedra Geriatrii i
Gerontologii
fakultatywny

semestr
VII - VIII

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_48

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

stacjonarne
1

prof. dr hab. n. med. Katarzyna
Wieczorowska-Tobis,
geriatria@ump.edu.pl,
tel.: 61 854 65 73
ćwiczenia
seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiedza z zakresu biofarmacji, farmakokinetyki i farmakodynamiki.
Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta ze specyfiką starszego pacjenta w aspekcie
podstawowych cech medycyny geriatrycznej, oceny stanu funkcjonalnego osoby starszej oraz
fizjologicznych zmian farmakokinetyki i farmakodynamiki leku w starości
Seminaria
1. Podstawowe cechy medycyny geriatrycznej: wielochorobowość, nietypowość przebiegu
schorzeń, wielolekowość, kompleksowość opieki geriatrycznej.
2. Kompleksowa ocena geriatryczna – narzędzia do prowadzenia oceny stanu funkcjonalnego
starszego pacjenta.
3. Fizjologiczne zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki leku w starzejącym się ustroju.
Dyskusja zagadnień problemowych m.in. w oparciu o wiedzę zdobytą w ramach samokształcenia.
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach seminaryjnych oraz zaliczenie kolokwium
końcowego (test).
1. Wieczorowska-Tobis. K.,Grześkowiak E, Jóźwiak A. Farmakoterapia geriatryczna.
Akademia. Medycyny; Warszawa 2008.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03

382

1. Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red): Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne.
Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2008.
Efekty kształcenia
Zna
podstawowe
cechy
medycyny
geriatrycznej:
wielochorobowość,
nietypowość
przebiegu
schorzeń,
wielolekowość, kompleksowość opieki geriatrycznej.
Definiuje pojęcie kompleksowej oceny geriatrycznej.
Charakteryzuje narzędzia do prowadzenia oceny stanu
funkcjonalnego starszego pacjenta.
Wyjaśnia
fizjologiczne
zmiany
farmakokinetyki
i farmakodynamiki leku w starzejącym się ustroju.
Posiada umiejętność rozpoznawania podstawowych cech
medycyny geriatrycznej.
Potrafi wskazać cechy kompleksowej oceny geriatrycznej.
Posiada umiejętność zastosowania narzędzi do prowadzenia oceny

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W6, A.W7, A.W28,
A.W31
A.W31
A.W29
D.W2
A.U7
A.U6
A.U5

P_U04
P_K01
P_K02

P_K03

P_K04

Bilans
nakładu
pracy
studenta

stanu funkcjonalnego starszego pacjenta.
Potrafi
opisać
fizjologiczne
zmiany
farmakokinetyki
i farmakodynamiki leku w starzejącym się ustroju.
Potrafi wykorzystywać różne źródła informacji do samodzielnego
i twórczego rozwiązywania problemów.
Dąży do ustawicznej aktualizacji wiedzy i umiejętności
fachowych przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych w toku
szkoleń, kształcenia specjalizacyjnego oraz w trybie
samokształcenia.
Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń
wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych.
Potrafi współpracować w zespole.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A.U8, D.U9
B.K1
B.K1

A.K2

B.K3

3 x 5h

15h

3 x 4h

12h

27 h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

27h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
P_K02
P_K03
P_K04
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

08.11.2012r.

Program opracowały

Podsumowujące
Test zaliczeniowy.

prof. dr hab. n. med. Katarzyna
Wieczorowska-Tobis,
dr n. farm. Agnieszka NeumannPodczaska
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż
3 pozycje)
Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

384

FARMACJA
Porada farmaceuty w aptece
w zakresie preparatów
pielęgnacyjnych
Katedra i Zakład Technologii
Postaci Leku; Pracownia
Farmacji Praktycznej
semestr
fakultatywny
VIII

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_101
1
ECTS
modułu
dr Arleta Matschay
Osoba odpowiedzialna
amatscha@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
61-854-72-08
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiedza w zakresie Technologii Postaci Leku, Farmakologii, Bromatologii, Toksykologii.
Udział w zajęciach pozwoli studentom zdobyć umiejętności z zakresu:
Wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej w ramach dotychczasowego przebiegu studiów;
Prowadzenia fachowego doradztwa w aptece względem pacjentów z problemami skóry,
włosów i paznokci.
Zapoznania
z wybranymi produktami leczniczymi (OTC), suplementami diety,
dermokosmetykami;
Rozwiązywania wybranych przypadków pacjentów w oparciu o czynną dyskusję
z wykorzystaniem wiarygodnych materiałów źródłowych.
Seminaria
Doradztwo farmaceutyczne i udzielanie fachowych informacji dotyczących:
Wywiadu farmaceutycznego (problemy medyczne w zakresie skóry, włosów i paznokci);
Postępowania terapeutycznego w problemach skóry, włosów i paznokci;
Wybranych problemów zdrowotnych i schorzeń przewlekłych mających wpływ na stan
skóry, włosów i paznokci np. choroby metaboliczne.
Pielęgnacji codziennej i specjalnej zastosowanej przez pacjentów w warunkach domowych
i gabinetach kosmetycznych
Wyboru preparatów leczniczych, pielęgnacyjnych i korygujących zmiany, znajdujących się
na rynku aptecznym.
Metody praktyczne - przypadki pacjentów, pokaz
Metody aktywizujące – dyskusja
Praca z tekstem źródłowym
Ocena aktywności studentów podczas zajęć dydaktycznych
Merytorycznie poprawne rozwiązanie przypadków pacjentów
Końcowy test zaliczeniowy
Martini M.C.: Kosmetologia i farmakologia skóry, red. Placek W., PZWL, Warszawa 2008
Alam M., Gladstone H.B., Tung R.C.: Dermatologia kosmetyczna, red. Ignaciuk A.,
Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2011
Fink E., Kosmetyka. Przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych., red. Malinki
W., Wyd. MedPharm, Wrocław 2011
Goliszewska A., Gromek M., Padlewska K. i.in.: Kosmetologia pielęgnacyjna, Wyd.
Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa 2011
Peters I., B.: Kosmetyka, Wyd. REA, Warszawa 2002
Efekty kształcenia
Zna surowce pochodzenia naturalnego stosowane w lecznictwie

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W36

P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U01
P_U02
P_U03

P_U04

Bilans
nakładu
pracy
studenta

oraz wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym,
kosmetycznym i spożywczym.
Zna problematykę leków pochodzenia naturalnego oraz
suplementów diety i ich zastosowanie.
Zna i rozumie zasady określania potrzeb lekowych pacjenta (z
zakresu problemów powłok skórnych)
Zna i rozumie zasady dopuszczenia do obrotu produktów
leczniczych, kosmetyków i suplementów diety.
Zna podstawowe źródła informacji o leku (książki, czasopisma,
bazy danych)
Udziela informacji o działaniu leku w sposób zrozumiały dla
pacjenta (z zakresu problemów powłok skórnych)
Doradza w zakresie właściwego dawkowania oraz przyjmowania
leku (z zakresu problemów powłok skórnych)
Udziela informacji o mechanizmie działania, właściwościach
farmakologicznych i działaniu niepożądanym leku (z zakresu
problemów powłok skórnych)
Przeprowadza konsultację farmaceutyczną podczas wydawania
leku dostępnego bez recepty lekarskiej (z zakresu problemów
powłok skórnych)
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia końcowego
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

D.W42
E.W13
E.W28
E. W18
D.U18
D.U44
D. U47

E.U29

5 x 3h
2 x 2h

15h
4h

3 x 2h
1 x 3h

6h
3h
28h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

19

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć; ocena aktywności
studenta; ocena samodzielnej pracy studenta
Ocena aktywności studenta; ocena samodzielnej pracy studenta

Podsumowujące
Kolokwium
zaliczeniowe
(test i zaliczenie praktyczne –
przypadek pacjenta).

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
Ocena aktywności studenta
Ocena samodzielnej pracy studenta

2-12-2012r.

Program opracowała

dr n. farm. Arleta Matschay

385

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)

386

Poziom i forma
studiów

FARMACJA
Porada farmaceutyczna
w aptece w zakresie
stosowania preparatów
homeopatycznych
Katedra i Zakład Technologii
Postaci Leku; Pracownia
Farmacji Praktycznej
semestr
fakultatywny
VIII

Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_56

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

stacjonarne

1

dr Arleta Matschay
amatscha@ump.edu.pl
61-854-72-08
ćwiczenia
seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiedza z zakresu podstaw homeopatii uzyskana w czasie wykładu i seminariów z Technologii
Postaci Leków II.
Udział w zajęciach pozwoli studentom zdobyć umiejętności z zakresu:
Wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej w ramach dotychczasowego przebiegu studiów;
Prowadzenia fachowego doradztwa względem pacjentów leczonych preparatami
homeopatycznymi;
Zapoznania z wybranymi produktami leczniczymi homeopatycznymi;
Rozwiązywania wybranych przypadków pacjentów w oparciu o czynną dyskusję
z wykorzystaniem wiarygodnych materiałów źródłowych.
Seminaria
Doradztwo farmaceutyczne i udzielanie fachowych informacji dotyczących:
Wywiadu homeopatycznego;
Schematów postępowania terapeutycznego w homeopatii;
Wyboru preparatów homeopatycznych w zależności od nasilenia procesu chorobowego;
Wybranych problemów zdrowotnych (m.in. problemy gastryczne, problemy żylne,
infekcje dróg oddechowych i dróg moczowych, schorzenia układu ruchu);
Metody praktyczne - przypadki pacjentów, pokaz
Metody aktywizujące – dyskusja
Praca z tekstem źródłowym
Ocena aktywności studentów podczas zajęć dydaktycznych
Merytorycznie poprawne rozwiązanie przypadków pacjentów
Końcowy test zaliczeniowy
Demarque D., i in.: Homeopatyczna materia medica, CEDH, Francja 2005/ PZWL
Warszawa 2006.
Boulet J., i in.: Leczenie homeopatyczne – schematy i rekomendacje, CEDH, Francja 2007/
PZWL Warszawa 2009.
Boiron M.: Homeopatia – porady na co dzień, Editions Boiron, wyd. III, Francja.
Illing K.H.: Homeopatia dla początkujących, Illing – Heidelberg:Haug 1988.
Zeszyty PTHK.
Brandys J. [red.]: Apteka plus pacjent. Farmaceuta jako profesjonalny doradca, Raabe
2008.
Publikacje naukowe z zakresu tematyki zajęć dydaktycznych.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

P_W01
P_U01
P_U02
P_U03

P_U04

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Zna podstawowe źródła informacji o leku homeopatycznym
(książki, czasopisma, bazy danych).
Udziela informacji o działaniu leku homeopatycznego w sposób
zrozumiały dla pacjenta.
Doradza w zakresie właściwego dawkowania oraz przyjmowania
leku homeopatycznego.
Udziela informacji o mechanizmie działania, właściwościach
farmakologicznych
i
działaniu
niepożądanym
leku
homeopatycznego w sposób zrozumiały dla pacjenta.
Przeprowadza konsultację farmaceutyczną podczas wydawania
leku dostępnego bez recepty lekarskiej (produktu leczniczego
homeopatycznego).
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

E. W18
D.U18
D.U44
D. U47

E.U29

5 x 3h
2 x 2h

15h
4h

3 x 2h
1 x 3h

6h
3h
28h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

19h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Ocena samodzielnej
pracy i aktywności studenta.

09 listopada 2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Kolokwium zaliczeniowe
(test).

dr n. farm. Arleta Matschay
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż
3 pozycje)
Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_U01
P_U02
P_U03
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FARMACJA
Profesjonalne doradztwo
w aptece – wybrane
zagadnienia
Katedra i Zakład Technologii
Postaci Leku; Pracownia
Farmacji Praktycznej
semestr
fakultatywny
VII - VIII

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_64
1
ECTS
modułu
mgr farm. Magdalena Cerbin
Osoba odpowiedzialna
mcerbin@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email,
nr tel. służbowego)
61 854 72 06
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Zrealizowanie i zaliczenie praktyk wakacyjnych w aptece ogólnodostepnej po 3 roku.
Udział w zajęciach pozwoli studentom zdobyć umiejętności z zakresu:
selekcjonowania informacji nt. leku, których należy udzielić pacjentowi,
wykorzystywania w praktyce wiedzy zdobytej w ramach dotychczasowego toku studiów,
przeprowadzania wywiadu z pacjentem (zadawanie pytań, formułowanie opinii)
budowania autorytetu w oczach pacjenta i in.
Interaktywny charakter zajęć pozwoli uczestnikom rozwinąć umiejętność dyskutowania
o problemach w zakresie farmakoterapii pacjenta oraz argumentowania swojego zdania w oparciu
o dostępne wiarygodne dane źródłowe
Seminaria
Doradztwo farmaceutyczne oraz udzielanie fachowej informacji o leku w zakresie:
leków stosowanych w dolegliwościach alergicznych
leków hormonalnych (w tym antykoncepcji)
leków stosowanych w schorzeniach dermatologicznych
antybiotykoterapii
witamin i suplementów diety i in.
metody słowne
metoda przypadku
praca z tekstem źródłowym
dyskusja
Ocenie podlegać będą aktywność studentów podczas zajęć oraz poprawność merytoryczna i forma
wykonania projektu końcowego.
Janiec W.: Kompendium farmakologii. PZWL, Warszawa, 2010
Rutter P.: Opieka farmaceutyczna. Wyd. Urban & Partner, 2006
----------------Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Udziela informacji o działaniu leku w sposób zrozumiały dla
D.U18
pacjenta.
Doradza w zakresie właściwego dawkowania oraz przyjmowania
D.U44
leku.
Udziela informacji o mechanizmie działania, właściwościach D.U47

P_U04
P_U05

Bilans
nakładu
pracy
studenta

farmakologicznych i działaniu niepożądanym leku.
Przekazuje zdobyte wiadomości z zakresu farmakologii w sposób
D.U51
zrozumiały dla pacjenta.
Przeprowadza konsultację farmaceutyczną podczas wydawania
E.U29
leku dostępnego bez recepty lekarskiej (OTC).
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
3 x 4h

1 x 3h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami

2x 2h

4h

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

2 x 2h
1 x 3h

4h
3h
26h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

15h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

19h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

19h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
Data
opracowania
programu

Formujące
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć

20 lipca 2012r.

Program opracował

Podsumowujące
projekt końcowy

mgr farm. Magdalena Cerbin
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

FARMACJA
Przedsiębiorczość
oparta na wiedzy
Katedra i Zakład
Technologii Chemicznej
Środków Leczniczych

Jednostka
realizująca

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
nauczania
Warunki
wstępne

Poziom i
forma studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_66

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr
tel. służbowego)

Punkty
ECTS

stacjonarne

1

dr n. farm. Jakub Różański
jrozan@ump.edu.pl
tel.: 61 8546638

Katedra i Zakład
mgr farm. Magdalena Cerbin
Technologii Postaci Leku;
mcerbin@ump.edu.pl
Pracownia Farmacji
61 854 72 06
Praktycznej
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Rodzaj zajęć i
fakultatywny
VII - VIII liczba godzin
15
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Posiadana wiedza z zakresu podstaw przedsiębiorczości na poziomie wykształcenia średniego.

Cel kształcenia

Poznanie regulacji organizacyjno-prawnych w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności
gospodarczej opartej na tradycyjnych lub innowacyjnych produktach (towarach i usługach).
Podstawy prawa cywilnego, handlowego i podatkowego. Sposoby ochrony pomysłów
biznesowych i możliwości ich komercjalizacji. Techniki osiągania dominacji rynkowej
i przewagi konkurencyjnej.
Nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi marketingowych w celu oceny potencjału
rynkowego własnych koncepcji biznesowych oraz opracowania strategii efektywnego
wprowadzenia produktu na rynek. Umiejętność posługiwania się narzędziami marketingu
operacyjnego. Umiejętność perswadowania i wywierania wpływu.
Poznanie technik analizy finansowej oraz możliwości pozyskiwania kapitału na finansowanie
przedsiębiorstwa w różnych fazach jego rozwoju.

Treści
programowe

Seminaria
Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej - kwestie formalno-prawne
i organizacyjne, procedury, najczęstsze problemy. Istota i cechy prawa w obrocie gospodarczym.
Zdolność do czynności prawnych. Prawo zobowiązań - charakterystyka umów
i odpowiedzialność deliktowa. Prawna ochrona konkurencji i konsumentów. Prawa własności
przemysłowej i tajemnica przedsiębiorstw. Innowacje i dobra intelektualne jako źródła przewagi
konkurencyjnej firm. Modele komercjalizacji i transferu wiedzy.
Marketing - rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Kreowanie marki. Marketing dóbr
produkcyjnych, konsumpcyjnych i usług. Etapy i procedury zarządzania marketingowe-go.
Analiza otoczenia rynkowego - definiowanie, segmentacja, określanie i wybór. Targetowanie
i pozycjonowanie jako elementy strategii marketingowej. Marketing-mix i inne narzędzia
oddziaływania na rynek. Zachowania nabywców. Reklama jako element komunikacji
marketingowej. Zakres przedmiotowy i funkcje badań marketingowych. Badania wtórne
i pierwotne - charakterystyka, zasady stosowania, źródła danych. Analiza i interpretacja
wyników. Perswazja oraz wywieranie wpływu na ludzi.
Źródła finansowania przedsiębiorstw w różnych fazach rozwoju. Zasady finansowania
i inwestowania - kapitał obcy i jego pozyskiwanie. Koszty długów i kapitału własnego. Metody
oceny projektów inwestycyjnych.
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Formy i
metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

metody oparte na słowie:
wykład
pogadanka
dyskusja
Ocenie podlegać będzie aktywność studentów podczas zajęć oraz poprawność merytoryczna i
forma wykonania projektu końcowego.

Literatura
podstawowa

1. Cieślik, J. (2010). Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wyd. II.
Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
2. Kotler, P. (2005). Marketing. Wyd. XI. Poznań: Rebis.
3. Mruk, H., Pilarczyk, B., Michalik, M. (2008). Marketing strategiczny na rynku
farmaceutycznym. Wyd. II. Kraków: Wolters Kluwer.

Literatura
uzupełniająca

1. Jolly, V. K. (1997). Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market.
Boston, MA: Harvard Business School Press.
2. Moore, G. A. (2002). Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to
Mainstream Custom¬ers. Nowy Jork, NY: HarperCollins Pub.
3. Cialdini, R. B. (2010). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie
Wyd. Psychologiczne.

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
P_W1

P_W3

Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia
Zna regulacje organizacyjno-prawne w zakresie rozpoczynania i E.W10
prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w obszarze
opieki zdrowotnej.
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności C.W8
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania
zasobami własności intelektualnej.
Zna podstawowe mechanizmy działań rynkowych.
E.W33

P_W4

Zna założenia i narzędzia marketingu-mix.

E.W52

P_W5

Zna kanały komunikacji rynkowej.

E.W52

P_W6

Wie, jak identyfikować potrzeby pacjenta lub konsumenta.

E.W52

P_W7

Wie jak modulować zachowania nabywców.

E.W52

P_W8
P_W9

Zna narzędzia wpływu społecznego.
Zna źródła finansowania przedsięwzięć gospodarczych.

E.W52
E.W3

P_U1
P_U2

Potrafi przeprowadzić badanie marketingowe.
Potrafi zaplanować wybrane elementy strategii marketingowej.

E.U18
E.U18

P_U3

Potrafi zaplanować i wdrożyć działania promocyjne, w tym dotyczące E.U52
zdrowia populacji.
Potrafi zebrać informacje w celu ewaluacji i selekcji pomysłów E.U42
biznesowych.

P_W2

P_U4
P_U5

Efekty kształcenia

Potrafi opracować wstępną koncepcję nowego przedsięwzięcia E.U18
biznesowego i przedstawić ją podczas 1-2 min. Prezentacji.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

Bilans nakładu
pracy studenta

udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *

5 x 3h

15h
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udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminu

2x 0.5h

1h

3 x 2h
1 x 5h

6h
5h

Łączny nakład pracy studenta

27h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela
nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym

Liczba
ECTS

16h

1

21h

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_W09
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
Data
opracowania
programu
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Formujące
projekt realizowany w trakcie zajęć

08 listopada 2012r.

Program opracował

Podsumowujące
kolokwium teoretyczne, projekt
końcowy

dr n. farm. Jakub Różański

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

FARMACJA
Rola farmaceuty w
rozwiązywaniu wybranych
problemów zdrowotnych u
matki i dziecka
Katedra i Zakład Technologii
Postaci Leku; Pracownia
Farmacji Praktycznej
semestr
fakultatywny
VIII

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_67

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

stacjonarne

1

dr Arleta Matschay
amatscha@ump.edu.pl
61-854-72-08

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiedza z zakresu technologii postaci leku, farmakologii, farmakoterapii, bromatologii,
toksykologii.
Udział w zajęciach pozwoli studentom zdobyć umiejętności z zakresu:
Wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej w ramach dotychczasowego przebiegu
studiów;
Prowadzenia fachowego doradztwa względem kobiety ciężarnej, matki karmiącej i dziecka
w różnym okresie i z różnymi problemami zdrowotnymi;
Zapoznanie z wybranymi produktami leczniczymi w tym zarejestrowanymi jako OTC oraz
suplementami diety, preparatami do żywienia niemowląt i dzieci, preparatami do
pielęgnacji ciała kobiet ciężarnych, matek karmiących i dzieci;
Rozwiązywania wybranych przypadków pacjentów w oparciu o czynną dyskusję z
wykorzystaniem wiarygodnych materiałów źródłowych.
Seminaria
Doradztwo farmaceutyczne i udzielanie fachowych informacji dotyczących:
Przygotowania pacjentki do ciąży (płodność, fazy ciąży), postępowanie w ciąży (dieta,
aktywność fizyczna, higiena);
Wybranych problemów zdrowotnych w okresie ciąży i karmienia piersią (m.in. problemy
gastryczne, problemy żylne, schorzenia dermatologiczne, infekcje dróg oddechowych
i dróg moczowych, suplementacja witaminowa);
Wybranych problemów zdrowotnych u noworodków, niemowląt i dzieci (m.in. choroby
zakaźne i pasożytnicze, kalendarz szczepień, żywienie naturalne i diety mlekozastępcze,
witaminy, pielęgnacja skóry i problemy dermatologiczne);
Wyboru postaci leku, drogi podania i indywidualnego schematu dawkowania w zakresie
wybranych problemów zdrowotnych i schorzeń współistniejących.
Metody podające - objaśnienia
Metody aktywizujące - dyskusja
Metody praktyczne – przypadki pacjentów, pokazy
Praca z tekstem źródłowym
Ocena aktywności studentów podczas zajęć dydaktycznych
Merytorycznie poprawne rozwiązanie przypadków pacjentów
Końcowy test zaliczeniowy
Brandys J. [red].: Apteka plus pacjent. Farmaceuta jako profesjonalny doradca, Raabe
2008.
Jachowicz R. [red]: Farmacja Praktyczna, PZWL, Warszawa 2007.
Bień A.: Opieka nad kobietą ciężarną, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007.
Curtis G.B.: Ciąża w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2009.
Dzierżanowska D.: Kompendium antybiotyków 2009, Wydawnictwo Medyczne
alfamedica, Bielsko Biała 2009.
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Publikacje naukowe z zakresu tematyki zajęć dydaktycznych.
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Efekty kształcenia
Zna metody oceny sposobu żywienia człowieka w zakresie
składników odżywczych.
Zna podstawowe źródła informacji o leku (książki, czasopisma,
bazy danych).
Wykorzystuje nabytą wiedzę do analizy stanu czynnościowego
organizmu w celu indywidualizacji farmakoterapii i profilaktyki.
Udziela informacji o działaniu leku w sposób zrozumiały dla
pacjenta
Doradza w zakresie właściwego dawkowania oraz przyjmowania
leku
Udziela informacji o mechanizmie działania, właściwościach
farmakologicznych i działaniu niepożądanym leku
Właściwie udziela informacji o stosowaniu suplementów diety i
preparatów żywieniowych
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
D.W39
E. W18
A.U6
D.U18
D.U44
D. U47
D.U64

5 x 3h
2 x 2h

15h
4h

3 x 2h
1 x 3h

6h
3h
28h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

19h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
Data
opracowania
programu

394

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Ocena samodzielnej Kolokwium zaliczeniowe
pracy i aktywności studenta.
(test).

09 listopada 2012r.

Program opracowała

dr n. farm. Arleta Matschay

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

FARMACJA
Testy diagnostyczne w
aptece ogólnodostępnej
Katedra i Zakład Technologii
Postaci Leku; Pracownia
Farmacji Praktycznej
fakultatywny

semestr
VIII

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_85

Punkty
ECTS

1

dr Magdalena
Waszyk-Nowaczyk
mwaszyk@ump.edu.pl
+48618547206

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

stacjonarne

wykłady
-

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Syntetyczna wiedza z zakresu farmakologii, fizjologii i patofizjologii.
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami jakie daje wykorzystanie prostych
testów diagnostycznych w codziennej praktyce aptekarza. W trakcie zajęć studenci będą poznawać
zasadę odpowiedniego doboru testów dla pacjentów w ramach profesjonalnego doradztwa i opieki
farmaceutycznej. Uczestnicy dokonają badań przy użyciu wybranych testów dostępnych
w aptekach ogólnodostępnych oraz poddadzą uzyskane wyniki właściwej interpretacji.
Przeprowadzenie badań przy użyciu testów diagnostycznych aptek ogólnodostępnych (m.in.
określanie poziomu cholesterolu, glukozy, przeciwciał Helicobacter pylori we krwi, badanie
ogólne moczu, testy owulacyjne i ciążowe, testy narkotyczne).
Odpowiednie przygotowanie pacjenta do badania, zasady działania i ograniczenia w zastosowaniu
testów, właściwa interpretacja wyników.
• metody słowne
• praca z tekstem źródłowym
• praca ze sprzętem
• dyskusja
Ocenie podlegać będzie aktywność studentów podczas zajęć oraz zaliczenie ustne.

Brandys J. [red].: Apteka plus pacjent. Farmaceuta jako profesjonalny doradca, Raabe 2008.
Jachowicz R. [red]: Farmacja Praktyczna, PZWL, Warszawa 2007.
(nie więcej niż 3
Strony internetowe wybranych firm produkujących testy diagnostyczne.
pozycje)
Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04

---------------

Efekty kształcenia
Zna zasady działania aptecznych testów diagnostycznych.
Zna zasadę odpowiedniego doboru testów dla pacjentów
w ramach profesjonalnego doradztwa i opieki farmaceutycznej.
Zna zasady przygotowania pacjenta do badania z użyciem testów
diagnostycznych.
Demonstruje sposób użycia testów diagnostycznych.
Wykonuje proste testy diagnostyczne.
Przygotowuje informacje w postaci profesjonalnych ulotek dla
pacjentów na temat wybranych testów diagnostycznych.
Potrafi przeprowadzić profesjonalne doradztwo farmaceutyczne

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W22
E.W5
E.W7
E.U4
E.U2
E.U32
E.U4
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P_U05
P_U06

Bilans
nakładu
pracy
studenta

na podstawie wyników badań lekarskich w zakresie preparatów
OTC.
Przeprowadza podstawową interpretacje wyników lekarskich dla
E.U5
potrzeb pacjentów aptek ogólnodostępnych.
Korzysta z testów diagnostycznych podczas prowadzenia opieki
E.U4
farmaceutycznej.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
3 x 5h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwium
przygotowanie do egzaminów
Łączny nakład pracy studenta

3 x 2h
1 x 4h

6h
4h
25h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

15h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
Data
opracowania
programu
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Formujące
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć

03 grudnia 2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
zaliczenie ustne

dr n. farm. Magdalena
Waszyk-Nowaczyk

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA
Wellness – budowanie
równowagi psychofizycznej
Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu
fakultatywny

semestr
VII - VIII

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_86
1
ECTS
modułu
Osoba odpowiedzialna
dr Janusz Przybylski
(imię, nazwisko, email,
61-854-70-99
nr tel. służbowego)
Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

ćwiczenia
30

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Ma podstawową wiedzę dotyczącą reakcji organizmu na wysiłek fizyczny o zróżnicowanej
intensywności. Zna podstawowe funkcje układów: nerwowego, krążenia, oddechowego,
mięśniowego.
Zdobycie wiedzy dotyczącej prozdrowotnych wartości ruchu - wpływu aktywności
fizycznej na zdrowie człowieka.
Zdobycie wiedzy dotyczącej psychofizycznych wartości aktywności fizycznej.
Zdobycie wiedzy dotyczącej sposobów podnoszenia własnej sprawności fizycznej.
Zdobycie wiedzy dotyczącej wpływu ćwiczeń oddechowych i relaksacji na organizm
człowieka.
Zdobycie wiedzy dotyczącej wpływu ćwiczeń fizycznych na prawidłowe funkcjonowanie
organizmu człowieka.
Umiejętność doboru i zastosowania różnych ćwiczeń ruchowych wpływających na
poprawę samopoczucia.
Umiejętność doboru odpowiednich rodzajów aktywności fizycznych do własnych
umiejętności, możliwości, predyspozycji i upodobań.
Umiejętność rozwijania własnej sprawności fizycznej.
Umiejętność doboru odpowiednich ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych w celu
redukowania negatywnego stresu.
Umiejętność doboru odpowiednich ćwiczeń fizycznych zapewniających prawidłowe
funkcjonowanie organizmu człowieka.
Zdobycie wiedzy dotyczącej organizacji zajęć relaksacyjno – sportowych.
Zdobycie wiedzy dotyczącej oceny i kontroli sprawności i rozwoju fizycznego własnego
i innych.
Umiejętność postępowania w pracy zgodnie z zasadami BHP.
Ćwiczenia - aerobic
Ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu, basic aerobik. Przepisy BHP i regulamin zaliczenia
przedmiotu.
Doskonalenie kroków bazowych aerobiku.
Latino aerobik – układ choreograficzny oparty na krokach salsy.
Ogólnorozwojowe ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem piłek Thera band.
Stretching jako przykład ćwiczeń fizycznych polegający na rozciąganiu i uelastycznieniu
mięśni.
ABT – przykładowe ćwiczenia wzmacniające brzuch, pośladki i uda.
Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem taśm Thera band.
Pilates jako przykład ćwiczeń fizycznych angażujących ciało i umysł.
Ćwiczenia - siłownia
Korzystanie z urządzeń w siłowni w sposób efektywny i bezpieczny.
Dobór właściwych ćwiczeń oporowych stymulujących harmonijny rozwój poszczególnych
grup mięśniowych.
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Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)
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Sposoby intensyfikacji ćwiczeń oporowych stosowanych w siłowni zwiększających
sprawność mięśniową.
Dobór obciążeń do ćwiczeń oporowych wpływających na: masę mięśniową, siłę
mięśniową, wytrzymałość siłową.
Dobór ćwiczeń i obciążeń do prozdrowotnego treningu siłowego.
Wyrównywanie dysproporcji mięśniowych wykorzystując trening body building.
Kształtowanie sylwetki z zastosowaniem ćwiczeń oporowych.
Sposoby i formy stosowania regeneracji w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń siłowych.
Ćwiczenia – siłownia cardio
Zapoznanie z bezpiecznym korzystaniem z maszyn aerobowych – monitoring tętna jako
wyznacznik intensywności wysiłku.
Określanie indywidualnych możliwości wysiłku w pracy tlenowej i mieszanej na
maszynach aerobowych – zastosowanie podstawowego wzoru 220 – wiek (wg Coopera).
Kształtowanie prawidłowej masy ciała poprzez ćwiczenia w pracy tlenowej – trening
zdrowotny.
Kształtowanie wytrzymałości w pracy tlenowej metodą ciągłą ze stałym obciążeniem na
maszynach aerobowych.
Kształtowanie siły mięśniowej w pracy tlenowej na cykloergometrach i crosstreinerach.
Kształtowanie sprawności mięśniowej w pracy tlenowej na ergometrach – programowanie
indywidualnego wysiłku wg oczekiwań i potrzeb.
Kształtowanie wytrzymałości metodą zmienną i interwałową w pracy tlenowej i mieszanej.
Ćwiczenia na maszynach aerobowych kształtujące i ujędrniające sylwetkę oraz
poprawiające wydolność organizmu – trening zdrowotny.
Ćwiczenia - taniec
Zapoznanie z bezpiecznym wykonywaniem ćwiczeń przy muzyce. Ćwiczenia izolacji ciała
- głowy, ramion, klatki piersiowej, tułowia, bioder i nóg w różnych pozycjach,
wykonywane w zmieniającym się tempie.
Body and Mind Balet- rozwijanie świadomości własnego ciała dzięki wykorzystaniu
elementów tańca klasycznego.
Body Art- nabieranie prawidłowych nawyków ruchowych poprzez odpowiednie ćwiczenia
i pozycje ciała wykonywane przy spokojnej często klasycznej muzyce.
Choreoterapia- terapeutyczna forma tańca pozwalająca między innymi na osiągnięcie
równowagi psychofizycznej.
Revial Dance- nauczanie choreografii tańca rewiowego, układy zbiorowe wykorzystujące
nietypowe przybory np. laski, wstążki, chusty.
Twist&Roll On 60’s Floor- podstawowe kroki twista i rock n’ roll’a przy muzyce lat
sześćdziesiątych.
Jazz Dance- relise contract- bazowe elementy jazzu i ich zastosowanie w prostym układzie
choreograficznym.
Funky- podstawowe kroki, obroty, slajdy, skoki, utrzymane w funkowym
charakterze tańca.
Twórcze, odtwórcze , analityczne, syntetyczne , mieszane, aktywizujące.
Obecność na wszystkich zajęciach.

Kuiński H. Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera Warszawa 2002.
Kuński H. Podstawy treningu zdrowotnego. S i T Warszawa 1985.
E. Kubiak, Aerobik czy fitness. Poznań 2002.
T. Stefaniak. Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Warszawa 1995.
Ainsworth B. Compendium of Physical Activities: an update of activity codes and MET
intensities. Med Sci Sport Exerc 2000.

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05

Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia

Efekty kształcenia
Posiada wiedzę dotyczącą prozdrowotnych wartości ruchu - wpływu
aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.
Posiada wiedzę dotyczącą psychofizycznych wartości aktywności
fizycznej.
Posiada wiedzę dotyczącą sposobów podnoszenia własnej sprawności
fizycznej.
Posiada wiedzę dotyczącą wpływu ćwiczeń oddechowych i relaksacji na
organizm człowieka.
Posiada wiedzę dotyczącą wpływu ćwiczeń fizycznych na

prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Potrafi dobrać i zastosować różne ćwiczenia ruchowe wpływające na
poprawę samopoczucia.
Potrafi dobrać odpowiednie rodzaje aktywności fizycznych do własnych
umiejętności, możliwości, predyspozycji i upodobań.
Potrafi rozwijać własną sprawność fizyczną.
Potrafi dobrać odpowiednie ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne w celu
redukowania negatywnego stresu.
Potrafi dobrać odpowiednie ćwiczenia fizyczne zapewniające prawidłowe
funkcjonowanie organizmu człowieka.
Zdobycie wiedzy dotyczącej organizacji zajęć relaksacyjno – sportowych.
Zdobycie wiedzy dotyczącej oceny i kontroli sprawności i rozwoju
fizycznego własnego i innych.
Umiejętność postępowania w pracy zgodnie z zasadami BHP.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
14 x 2
2x1
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela
* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym
Metody weryfikacji efektu kształcenia

Nr efektu
kształcenia

P_W01
P_W02

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

30h

Liczba
ECTS

30h
1
30h

Podsumowujące
Przedstawienie
i praktycznej

w
formie
teoretycznej
indywidualnego
programu
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ćwiczeń dzięki którym student realizuje i osiąga
cele fakultetu.

P_W03
P_W04
P_W05
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_K01
P_K02
P_K03
Data
opracowania
programu
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20.12.2012r.

Program opracował

mgr Paweł Kowalski

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

FARMACJA
Wiek dojrzały i podeszły –
problemy zdrowotne
Katedra i Zakład Farmacji
Klinicznej i Biofarmacji
fakultatywny

semestr
VIII

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_87

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

stacjonarne

Punkty
ECTS

2

prof. dr hab. Edmund
Grześkowiak
grzesko@ump.edu.pl
61 6687837
ćwiczenia
seminaria
30

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Farmakologia z farmakodynamiką, Farmakokinetyka, Farmakoterapia z naukową informacją
o lekach.
Poznanie problemów związanych z leczeniem pacjentów w wieku podeszłym oraz zasad
optymalizacji farmakoterapii w tej grupie chorych. Nabycie umiejętności rozwiązywania
problemów lekowych u pacjentów geriatrycznych.
Seminaria
1. Elementy farmakoterapii schorzeń najczęściej występujących wśród chorych w wieku
podeszłym, m.in. nadciśnienia, czy schorzeń narządów ruchu.
2. Zmiany w farmakokinetyce i farmakodynamice leków w wieku podeszłym oraz
wynikające z tych zmian zasady optymalizacji i indywidualizacji leczenia.
3. Polipragmazja oraz najczęściej obserwowane interakcje lekowe u pacjentów w wieku
podeszłym.
Seminaria z prezentacją multimedialną.
Analiza i dyskusja przypadków klinicznych.
Test wielokrotnego wyboru (MCQ – Multiple Choice Questions). Kolokwium zaliczeniowe bez
oceny.
1. Wieczorowska-Tobis K., Grześkowiak E., Jóźwiak A.: Farmakoterapia geriatryczna.
Wydawnictwo Akademia Medycyny, Warszawa 2008.
2. Brandys J. i wsp.: Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym. Wybrane zagadnienia
dla aptekarzy. Biblioteka Naukowa Czasopisma Aptekarskiego, Warszawa 2006.
3. Materiały dydaktyczne udostępniane studentom przez nauczycieli prowadzących
seminaria.
1. Koda-Kimble M.A. i wsp.: Applied Therapeutics, The clinical use of drugs, Wyd. IX,
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA 2009.
2. Ritschel W.A., Kearns G.L.: Handbook of Basic Pharmacokinetics...Including Clinical
Applications. Wyd. VII, American Pharmacists Association, Washington 2009.
3. Schroeder D.: Casebook of therapeutics. Drug and disease management. Eight ed.
Williams & Wilkins 2006.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

E.W6
zna i rozumie ideę opieki farmaceutycznej;
zna zasady prowadzenia wywiadu medycznego, służącego do E.W7
wykrywania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów lekowych, a
także stosowane na świecie systemy klasyfikacji problemów lekowych;
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P_W03

zna narzędzia i zasady dokumentowania opieki farmaceutycznej;

E.W8

P_W04

zna i rozumie podstawy prawne prowadzenia opieki farmaceutycznej w
polskim systemie zdrowotnym;
zna
i
rozumie
zasady
monitorowania
skuteczności
i
bezpieczeństwa
farmakoterapii
indywidualnego
pacjenta
w procesie opieki farmaceutycznej, a także narzędzia ułatwiające
wykrywanie problemów lekowych;
zna i rozumie znaczenie i rolę farmaceuty w nadzorowaniu
farmakoterapii pacjentów przewlekle chorych;
zna i rozumie zasady indywidualizacji farmakoterapii uwzględniające
różnice w działaniu leków spowodowane czynnikami fizjologicznymi
w stanach chorobowych;
zna i rozumie przyczyny występowania oraz metody zapobiegania i
zmniejszania częstości występowania niepożądanych działań leków;
zna i rozumie przyczyny występowania oraz metody zapobiegania i
zmniejszania częstości występowania powikłań polekowych
spowodowanych:
stosowaniem
leków
poza
wskazaniami
rejestracyjnymi (off-label), nieuwzględnianiem przeciwwskazań
i ograniczeń do ich stosowania, nieracjonalną farmakoterapią, reklamą
leków w środkach masowego przekazu oraz powszechną dostępnością
leków, zwłaszcza dostępnych bez recepty lekarskiej (OTC);
przygotowuje plan opieki farmaceutycznej obejmujący ustalenie celów
terapii oraz wskazanie działań pozwalających na ich realizację;
przygotowuje plan monitorowania farmakoterapii, określając rodzaj
wskaźników wykorzystywanych w ocenie skuteczności oraz
częstotliwość pomiaru tych wskaźników;
określa i różnicuje zakres informacji zdrowotnych niezbędnych
w procesie opieki farmaceutycznej dla pacjentów z różnymi chorobami
przewlekłymi;
przygotowuje plan edukacji pacjenta w celu rozwiązania wykrytych
problemów lekowych;
określa zagrożenia związane ze stosowaną farmakoterapią
w różnych grupach pacjentów oraz planuje działania prewencyjne;
wstępnie ocenia związek przyczynowo-skutkowy między stosowanym
lekiem a obserwowaną reakcją;
przeprowadza konsultację farmaceutyczną podczas wydawania leku
dostępnego bez recepty lekarskiej (OTC);
przeprowadza wywiad z pacjentem w celu zebrania informacji
niezbędnych do wdrożenia i prowadzenia opieki farmaceutycznej;
przygotowuje dla pacjenta zindywidualizowane materiały edukacyjne,
w tym ulotki dotyczące leków oraz zasad samodzielnego
monitorowania wybranych parametrów klinicznych;
wykrywa i klasyfikuje problemy lekowe oraz proponuje sposób ich
rozwiązania;
określa potrzeby lekowe pacjenta oraz ocenia stopień ich zaspokojenia
na podstawie analizy uzyskanych informacji;
przeprowadza edukację pacjenta związaną ze stosowanymi przez niego
lekami oraz innymi problemami dotyczącymi jego zdrowia
i choroby, jeżeli mogą mieć wpływ na skuteczność
i bezpieczeństwo farmakoterapii;
korzysta z drukowanych i elektronicznych narzędzi dokumentowania
opieki farmaceutycznej;

E.W9

P_W05

P_W06
P_W07

P_W08
P_W09

P_U01
P_U02

P_U03

P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
P_U09

P_U10
P_U11
P_U12

P_U13
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E.W11

E.W12
E.W14

E.W15
E.W16

E.U5
E.U

E.U7

E.U8
E.U9
E.U10
E.U29
E.U31
E.U32

E.U33
E.U34
E.U35

E.U36

P_U14

Bilans
nakładu
pracy
studenta

przewiduje
wpływ
różnych
czynników
na
właściwości E.U37
farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków i rozwiązuje problemy
dotyczące indywidualizacji i optymalizacji farmakoterapii;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
6x5h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

6x1h
1 x 16 h

6 h
16 h
52 h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

30 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

30 h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

36 h

Liczba ECTS

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_W09
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
P_U09
P_U10
P_U11
P_U12
P_U13
P_U14
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena umiejętności Kolokwium zaliczeniowe
dyskusji i interpretacji omawianych przypadków klinicznych.

Ocena zdolności studenta do rozwiązywania problemów Kolokwium zaliczeniowe
zdrowotnych u pacjentów w wieku dojrzałym i podeszłym.

09.11.2012r.

Program opracował

prof. dr hab. Edmund
Grześkowiak
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku

jednolite studia
magisterskie

Poziom i
forma studiów

FARMACJA

Nazwa
przedmiotu/
modułu

Własność intelektualna a
rynek farmaceutyczny

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład
Technologii Chemicznej
Środków Leczniczych
semestr
VII - VIII

Kod
przedmiotu/
modułu

F_88

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Rodzaj zajęć i
liczba godzin

wykłady
-

stacjonarne

Punkty
ECTS

1

dr n. farm. Jakub Różański
jrozan@ump.edu.pl
tel.: 61 8546638
ćwiczenia
-

seminaria
15

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
nauczania
Warunki
wstępne

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

Cel kształcenia

Poznanie regulacji prawnych z obszaru własności przemysłowej, wyłączności danych i
zwalczania nieuczciwej konkurencji w kontekście postępowania o dopuszczenie do obrotu
produktów leczniczych w Polsce, USA i Unii Europejskiej.

Treści
programowe

Seminaria
Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i czynów nieuczciwej
konkurencji. Procedury dopuszczania do obrotu produktów leczniczych w Polsce, USA i Unii
Europejskiej. Charakterystyka postępowania centralnego i wzajemności uznania.
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw wyłącznych, zakres tej odpowiedzialności oraz tryby
dochodzenia roszczeń.

Formy i
metody
dydaktyczne

metody oparte na słowie:
wykład
pogadanka
dyskusja

Forma i
warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
P_W1

P_W2

404

fakultatywny

Posiadana wiedza z zakresu podstaw przedsiębiorczości na poziomie wykształcenia średniego.

Ocenie podlegać będzie aktywność studentów podczas zajęć oraz poprawność merytoryczna
kolokwium kończącego cykl seminariów.
1. Krekora, M. (2006). Rynek leków a własność intelektualna. Zakamycze.
1. Grassmann, O., Reepmeyer, G., von Zedtwizt, M. (2008). Leading Pharmaceutical Innovation. Springer
2. Krekora, M., Świerczyński, M., Traple. E. (2008). Prawo farmaceutyczne. Wolters
Kluwer.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia

Zna i rozumie zasady dopuszczania do obrotu produktów leczniczych,
wyrobów medycznych, kosmetyków w Polsce, USA i w Unii E.W28
Europejskiej.
Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji i prawa autorskiego oraz C.W8
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Bilans nakładu
pracy studenta

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminu

5 x 3h
2x 0.5h

15h
1h

3 x 2h
1 x 5h

6h
5h

Łączny nakład pracy studenta

27h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela
nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym

Liczba
ECTS

16h

1

21h

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
Data
opracowania
programu

Formujące
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć

08 listopada 2012r.

Program opracował

Podsumowujące
kolokwium teoretyczne

dr n. farm. Jakub Różański
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

406

jednolite studia
stacjonarne
Poziom i forma
magisterskie
studiów
Kod
Wprowadzenie do
Punkty
przedmiotu/
F_89
1
modelowania molekularnego
ECTS
modułu
Katedra i Zakład Technologii Osoba odpowiedzialna
dr Zbigniew Dutkiewicz,
(imię, nazwisko, email, nr tel.
Chemicznej Środków
zdutkie@ump.edu.pl,
służbowego)
Leczniczych
tel.: 61 854 66 34
fakultatywny
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
VII - VIII i liczba godzin
—
15
—
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

FARMACJA

Podstawy dotyczące budowy atomu i cząsteczki (poziom szkoły średniej) oraz wiadomości z kursu
chemii fizycznej dotyczące struktury i właściwości cząsteczek. Znajomość zasad pracy z edytorami
tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi i programami graficznymi.
W ramach zajęć student poznaje podstawowe procedury i techniki obliczeniowe stosowane
w modelowaniu molekularnym oraz metody wykorzystywane we wspomaganym komputerowo
projektowaniu nowych leków (CADD, Computer Aided Drug Design).
Ćwiczenia
W ramach zajęć studenci zapoznają się z wykorzystaniem w modelowaniu molekularnym
zagadnień związanych ze (i) strukturą geometryczną cząsteczek, jak symetria cząsteczek,
optymalizacja geometrii, metody poszukiwania konformacji; (ii) strukturą elektronową cząsteczek,
jak rozkład ładunku w cząsteczce, molekularny potencjał elektrostatyczny, indeksy reaktywności,
oddziaływania międzycząsteczkowe oraz poznają (iii) metody komputerowo wspomaganego
projektowania leków – teoretyczne przewidywanie właściwości fizyko-chemicznych, analizę
zależności pomiędzy strukturą związku, a jego aktywnością (SAR i QSAR), poszukiwanie
farmakoforów, dokowanie ligandów do centrum aktywnego enzymu oraz budowanie ligandu de
novo. Studenci wykonają ćwiczenia ilustrujące zagadnienia z punktów (i) i (ii) oraz wybrane
metody z punktu (iii).
Zagadnienia teoretyczne, stanowiące wstęp do ćwiczeń, zostaną przedstawione w formie
prezentacji multimedialnej. Ćwiczenia praktyczne (przy komputerach) zostaną wykonanie według
wręczonych studentom przed ćwiczeniami odpowiednich instrukcji zawierających także wzór
opracowania uzyskanych wyników w formie protokołu i/lub w formie elektronicznej (skoroszyt
arkusza kalkulacyjnego, dokument tekstowy, plik graficzny itp.).
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie uzyskania zaliczenia dla poprawnie sporządzonych protokołów.
1. A. R. Leach, “Molecular Modelling”, Second edition, Pearson Prentice Hall, 2001.
2. D. C. Young, „Computational Chemistry. A Practical Guide for Applying Techniques to RealWorld Problems”, Wiley, 2001.
3. W. Kołos, J. Sadlej, “Atom i cząsteczka”, WNT, 2007.
1. L. Piela, „Idee chemii kwantowej”, WN PWN, 2003.

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna budowę atomu i cząsteczki.
B.W5
Zna mechanizmy tworzenia i rodzaje wiązań chemicznych oraz B.W6
mechanizmy oddziaływań międzycząsteczkowych w różnych
stanach skupienia materii.

P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03

P_U04
P_K01
P_K02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Tworzy bazy danych oraz korzysta z internetowych baz danych.
Zna metody poszukiwania nowych substancji leczniczych.
Wykorzystuje metody i modele matematyczne w farmacji.
Wykorzystuje narzędzia informatyczne do opracowywania
i przedstawiania wyników doświadczeń.
Wykorzystuje technologie informacyjne do wyszukiwania
potrzebnych informacji oraz do samodzielnego i twórczego
rozwiązywania problemów.
Stosuje techniki komputerowe do interpretacji wyników analizy i
zebrania informacji o leku.
Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do
wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.W27
C.W9
B.U12
B.U16
B.U17

C.U19
B.K1
B.K2

3 x 5h

15h

3 x 1h

3h

2 x 4h

8h

Liczba
godzin
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

18h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

23h

26 h
Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
P_K02

Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć, Kilkuminutowa dyskusja nad postawionym
ocena zdolności do samodzielnej pracy.
problemem badawczym na forum całej grupy
w czasie ćwiczeń.
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć, Protokół wykonanego ćwiczenia.
ocena zdolności do samodzielnej pracy.
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć, Kilkuminutowa dyskusja nad postawionym
ocena zdolności do samodzielnej pracy.
problemem badawczym na forum całej grupy
w czasie ćwiczeń.
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć, Protokół wykonanego ćwiczenia.
ocena zdolności do samodzielnej pracy.

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć, Kilkuminutowa dyskusja nad postawionym
ocena zdolności do samodzielnej pracy.
problemem badawczym na forum całej grupy
w czasie ćwiczeń oraz protokół wykonanego
ćwiczenia.
09.11.2012r.

Program opracował

dr Zbigniew Dutkiewicz
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_U01

408

FARMACJA
Współczesne zagrożenia
środowiskowe człowieka
Katedra i Zakład Toksykologii
fakultatywny

semestr
VII - VIII

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_90
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Jadwiga Jodynis-Liebert
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

liebert@ump.edu.pl
61 847-07-21

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Podstawowa wiedza na temat losów ksenobiotyków w ustroju żywym oraz mechanizmów ich
toksycznego działania.
Poznanie najważniejszych zagrożeń chemicznych jakie wiążą się z rozwojem współczesnej
cywilizacji oraz źródeł i skutków zdrowotnych zanieczyszczenia środowiska Zdobycie wiedzy na
temat sposobów zapobiegania narażeniu środowiskowemu na związki chemiczne. Wykształcenie
świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
Seminaria
1.Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i powietrza w pomieszczeniach.
2.Wtórne efekty zanieczyszczenia środowiska: efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, dziura
Ozonowa.
3.Substancje rakotwórcze w środowisku.
4.Polichlorowane bifenyle i dioksyny.
5.Toksykologia dymu tytoniowego.
6.Toksykologia artykułów gospodarstwa domowego i tworzyw sztucznych.
7.Trucizny pochodzenia naturalnego, roślinnego i zwierzęcego.
Seminarium

Zaliczenie pisemne
1. Seńczuk W. (red) Toksykologia współczesna. WL PZWL Warszawa 2005.
2. Falandysz J. Polichlorowane bifenyle w środowisku: chemia, analiza, toksyczność,
stężenia i ocena ryzyka. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
1. Florek E.(red) Zdrowotne skutki narażenia kobiet na dym tytoniowy. Wydawnictwo
Uczelniane AM, Poznań 2000.

Efekty kształcenia
Zna substancje chemiczne zanieczyszczające środowisko, źródła
ich emisji i charakterystykę toksykologiczną.
Zna wtórne efekty zanieczyszczenia środowiska i ich efekty
zdrowotne.
Potrafi wskazać metody zapobiegania narażeniu środowiskowemu

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
D.W27;
D.W31
D.W31

D.W29;

D.U24; D.U53

D.W30;

P_U02
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

na związki chemiczne.
Potrafi wyjaśnić mechanizmy powstawania wtórnych efektów D.U24
zanieczyszczenia środowiska.
Wykazuje świadomość ekologiczną i rozumie znaczenie A.K2
odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
6 x 2h
1x3h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
5x 1h
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

7 x 1h

7h

27h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

12h
3h
5h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

20h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

22h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące
Ocena pracy studenta w trakcie seminarium

09.11.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
zaliczenie

prof. dr hab. Jadwiga JodynisLiebert
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03

410

Poziom i forma
studiów

FARMACJA
Współpraca farmaceuty i
lekarza, ich wizerunek i
kompetencje w realiach
systemu służby zdrowia
Katedra i Zakład Technologii
Postaci Leku; Pracownia
Farmacji Praktycznej
semestr
fakultatywny
VII - X

Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_91

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

stacjonarne

1

mgr Magdalena Cerbin
mcerbin@ump.edu.pl
+48618547206

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Zrealizowanie i zaliczenie praktyk wakacyjnych po 3 roku.
Studenci w trakcie zajęć zdobywają wiedzę na temat wizerunku i kompetencji różnych
pracowników służby zdrowia oraz obszarów współpracy pomiędzy nimi, ze szczególnym
uwzględnieniem relacji lekarz-farmaceuta. Rozwijają także umiejętności:
• dyskutowania o problemach w zakresie farmakoterapii pacjenta z osobami reprezentującymi inne
dziedziny wiedzy medycznej;
• argumentowania swojego zdania w oparciu o dostępne wiarygodne dane źródłowe;
• formułowania oczekiwań w stosunku do innych pracowników systemu ochrony zdrowia.
Efektem kształcenia będzie również umiejętność wskazania roli i zadań farmaceuty w pracach
zespołu medycznego, a w konsekwencji wzrost motywacji studentów do podejmowania
współpracy z innymi przedstawicielami służby zdrowia w przyszłej pracy zawodowej.
Seminaria
Wizerunek pracowników służby zdrowia w Polsce. Płaszczyzny, zasady i efekty współpracy
lekarza i farmaceuty w krajach Unii Europejskiej i poza nią. Program nauczania kierunków
medycznych a wiedza i kompetencje pracowników służby zdrowia. IPE (ang. Interprofessional
Education) jako nowa metoda kształcenia studentów kierunków medycznych.
• metody słowne
• praca z tekstem źródłowym
• praca ze sprzętem
• dyskusja
Ocenie podlegać będą aktywność studentów podczas zajęć oraz poprawność merytoryczna i forma
wykonania projektu końcowego.
Ze względu na brak na rynku polskim pozycji zwartych podejmujących sygnalizowany temat
w sposób wyczerpujący, prowadzący zajęcia dostarczy uczestnikom niezbędnych materiałów
źródłowych.
----------------Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna przykłady wdrożonych w innych krajach modeli współpracy E.W27
pomiędzy lekarzem a farmaceutą.
Zna korzyści wynikające ze współpracy pracowników służby A.W29
zdrowia.
Zna definicję i podstawowe założenia opieki farmaceutycznej.
E.W6

P_W04
P_W05
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Zna zasady pracy w grupie.
Zna
definicję
i
podstawowe
założenia
edukacji
interprofesjonalnej.
Dyskutuje nad panującym i pożądanym wizerunkiem
poszczególnych pracowników służby zdrowia.
Potrafi formułować oczekiwania w stosunku do pracowników
systemu ochrony zdrowia.
Omawia zalety i trudności współpracy z innymi członkami
zespołu medycznego.
Zna zakres wiedzy i kompetencji innych członków zespołu
medycznego.
Potrafi nawiązać współpracę z innymi członkami zespołu
medycznego.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminów
Łączny nakład pracy studenta

A.W29
A.W29
A.U22
E.U39
A.U22
E.U15
B.K3

3 x 4h
1 x 3h
2 x 2h

15h

2 x 2h
1 x 3h

6h
3h
28h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

4h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

19h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

obserwacja pracy studenta podczas zajęć
projekt zaliczeniowy
obserwacja pracy studenta podczas zajęć
projekty realizowane w trakcie zajęć
obserwacja pracy studenta podczas zajęć
projekty realizowane w trakcie zajęć
projekt zaliczeniowy
projekt zaliczeniowy
projekt zaliczeniowy
obserwacja pracy studenta podczas zajęć
20.07.2011r.

Program opracowała

mgr farm. Magdalena Cerbin
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca

jednolite studia
stacjonarne
Poziom i forma
magisterskie
studiów
Zasady GMP w produkcji i Kod
Punkty
dystrybucji preparatów
przedmiotu/
F_96
1
ECTS
farmaceutycznych
modułu
Katedra i Zakład Technologii Osoba odpowiedzialna
dr hab. Stanisław Sobiak
(imię, nazwisko, email, nr tel.
Chemicznej Środków
ssobiak@amp.edu.pl
służbowego)
Leczniczych
61 854-66-34
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
fakultatywny
VII - VIII i liczba godzin
15
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

FARMACJA

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Podstawowa wiedza z zakresu chemii leków, farmakognozji i mikrobiologii.
Warunki
wstępne
Cel kształcenia Celem fakultetu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat systemów jakości,
które powszechnie są stosowane w przemyśle farmaceutycznym w skali globalnej. Jednym
z elementów systemu Zarządzania Jakością jest dobra praktyka wytwarzania (GMP - Good
Manufacturing Practice). Studenci zainteresowani pracą w przemyśle farmaceutycznym otrzymują
na tych zajęciach wstępne informacje na temat dobrej praktyki wytwarzania obowiązującej
wszystkich producentów leków na mocy prawa obowiązującego w Polsce [ustawa z dnia 6
września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań
Dobrej Praktyki Wytwarzania].
Treści
programowe

Seminaria
Prowadzone wykłady dotyczą następujących zagadnień:
1. Prawo a GMP w Polsce i innych krajach europejskich.
2. Organizacja przedsiębiorstwa farmaceutycznego.
3. Organizacja przedsiębiorstwa farmaceutycznego: organizacyjne usytuowanie GMP
w przedsiębiorstwie, zarządzenie jakością (TQM), zapewnienie jakości (QA), zasady GMP,
kontrola jakości (QC), rola dyrekcji, personel kluczowy i odpowiedzialny.
4. Polityka jakości – dokument opisujący politykę jakości w przedsiębiorstwie.
5. Audity i szkolenia: inspekcje audity, samokontrole.
6. Infrastruktura produkcyjna: budynki produkcyjne ich zróżnicowanie w zależności od
rodzaju produkcji, magazyny surowców i materiałów wyjściowych oraz gotowych
produktów.
7. Wytwarzanie: wytwarzanie API, półproduktów i preparatów finalnych.
8. Pakowanie – materiały opakowaniowe, etykiety i ulotki.
9. Higiena osobista i higiena produkcji.
10. Dokumentacja (dokumentacja główna, dokumenty specyfikujące, dokumenty rejestrujące,
dokumenty deklaratywne).
Inne
W celu praktycznego przybliżenia zagadnień związanych z GMP studenci odbywają praktykę
w zakresie GMP w Phytopharm Klęka SA.

Formy i
metody
dydaktyczne
Forma i
warunki
zaliczenia
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Przedmiot jest realizowany w formie seminariów (prezentacja multimedialna -8h lekcyjnych) oraz
praktycznych zajęć na terenie firmy Phytopharm Klęka SA (7h lekcyjnych).
Każdy student w dniu praktyki opracowuje wybrany dokument GMP związany z produkcją
preparatów leczniczych.

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

1. A. Mazurek, Z Fijałek, J. Gałka, Z. Mroczek, M. Woźniak; Poradnik GMP. Dobra praktyka
wytwarzania środków leczniczych materiałów medycznych. Warszawa, ZG Dom Słowa
Polskiego.
2. Good manu-facturing Practice for Active Ingrediente Manufacturers; CEPIC- EFPIA, August
1996.
1. M. Urbaniak, Zarządzanie jakością, teoria i praktyka, Wydawnictwo Dyfin, Warszawa
2004.
2. 5. Szarmański A. 2007. Zrozumieć GMP. Zrozumieć GMP. Polpharma SA.
Efekty kształcenia

zna metody sporządzania płynnych, półstałych i stałych
postaci leku w skali laboratoryjnej i przemysłowej oraz
zasady pracy urządzeń do ich wytwarzania;
P_W02
zna metody postępowania aseptycznego oraz uzyskiwania
jałowości produktów leczniczych, substancji i materiałów;
P_W03
zna rodzaje opakowań i systemów dozujących oraz wie, jak
dokonywać ich doboru w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
leku;
P_W04
zna i rozumie wpływ parametrów procesu technologicznego na
właściwości postaci leku;
P_W05
zna zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania i dokumentowania
prowadzonych procesów technologicznych;
P_U01
wykrywa kwalifikujące się do zgłoszenia do nadzoru
farmaceutycznego wady jakościowe;
P_U02
interpretuje wyniki uzyskane w zakresie oceny jakości substancji
do celów farmaceutycznych oraz potwierdza zgodność
uzyskanych wyników;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w praktyce przemysłowej (wyjazd do firmy Phytopharm
Klęka SA) *
Bilans nakładu udział w konsultacjach związanych z zajęciami
pracy studenta
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta
Wskaźniki
ilościowe

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W25

C.W26
C.W28

C.W31
C.W32
C.U13
C.U18

2x4h
1x7h

8h
7h

3x1h

3h

2x3h
1x4h

6h
4h
28h

Liczba
godzin
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

18h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia

Formujące

Podsumowujące
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P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U01
P_U02
Data
opracowania

414

Dyskusja w trakcie seminariów.

Sporządzenie wybranego dokumentu
opisującego proces produkcyjny
zgodnie z zasadami GMP.

Ocena zdolności do samodzielnej pracy.
8.11.2012r.

Program opracował

dr hab. Stanisław Sobiak

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

FARMACJA
Zasady żywienia w
zróżnicowanych wiekowo
grupach ludności

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_97
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Juliusz Przysławski
Osoba odpowiedzialna

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Bromatologii (imię, nazwisko, email, nr tel.

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
fakultatywny
VII - VIII i liczba godzin
7
8
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: D. Biofarmacja i skutki działania leków
Student przed rozpoczęciem zajęć powinien:
- posiadać umiejętności pracy w laboratorium analitycznym,
- znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy laboratoryjnej,
- znać podstawowe zasady żywienia, wartość odżywczą produktów spożywczych, dodatkach do
żywności, zanieczyszczeniach biologicznych, chemicznych i fizycznych, interakcjach pomiędzy
składnikami żywności i lekami, suplementach diety, przedmiotach użytku, podstawach oceny
sposobu żywienia w kontekście profilaktyki wybranych chorób dietozależnych, podstawach
ustawodawstwa żywnościowego.
- posiadać wiedzę w zakresie działania, wskazań do zastosowania, skutków niedoboru i nadmiarów
podstawowych składników odżywczych, witamin i biopierwiastków.
Celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta wiedzy z żywienia w zróżnicowanych wiekowo
grupach ludności z uwzględnieniem planowania dietetycznego oraz oceną wartości odżywczej
produktów spożywczych (zwłaszcza składników podstawowych, witamin, biopierwiastków oraz
dodatków do żywności). Zagadnienia obejmują epidemiologię, symptomatologię, podstawową
diagnostykę oraz leczenie wybranych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem
zaleceń
żywieniowych. W trakcie ćwiczeń przeprowadzona zostanie ocena wywiadów
żywieniowych oraz planowanie żywienia w chorobach dieto-zależnych.
Student w trakcie zajęć nabywa umiejętność oceny oraz planowania dziennego spożycia w
wybranych jednostkach chorobowych (nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, cukrzyca, choroba
niedokrwienna serca, choroby wątroby i żołądka, dna moczowa oraz choroby nowotworowe).
Umie zaplanować działanie prewencyjne i lecznicze wymienionych chorób
Ćwiczenia
1. Wartość energetyczna i odżywcza żywności, znaczenie podstawowych składników
pokarmowych, witamin i biopierwiastków w prewencji i leczeniu chorób dieto zależnych.
2. Znaczenie składników odżywczych w profilaktyce i leczeniu wybranych jednostek
chorobowych.
3. Analiza i formowanie zaleceń żywieniowych w wybranych przypadkach klinicznych.

Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

służbowego)

jotespe@ump.edu.pl
61 854 71 97

Seminaria
 Zasady racjonalnego żywienia – dieta śródziemnomorska – populacyjny model żywienia.
 Alternatywne sposoby żywienia – dieta „optymalna” – czynnik terapeutyczny czy
patogenetyczny.
 Zasady prewencji wybranych jednostek chorobowych z uwzględnieniem podstawowych zasad
żywieniowych.
 Zasady profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób dieto zależnych.
Seminaria w wymiarze 8 godzin. Charakter konwersatoryjno-interaktywny. Prezentacja
multimedialna.
Ćwiczenia w wymiarze 7 godzin. Student aktywnie uczestniczy w praktycznym wykonaniu
ćwiczenia.
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Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
P_W03
P_W04
P_W05

P_W06
P_W07

P_W08
P_U01

P_U02

P_U03
P_U04
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Ćwiczenia:
- udział w trakcie zajęć
- ocena wiedzy studenta oraz przygotowanych jadłospisów w wybranych jednostkach
chorobowych przez nauczyciela akademickiego podczas prowadzonych zajęć
Seminaria:
- prezentacja multimedialna + omówienie różnych aspektów związanych z danym tematem,
dyskusja problemowa prowadzona przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Zaliczenie: obecność podczas prowadzonych zajęć, aktywny udział oceniany przez nauczyciela
(przygotowanie prezentacji multimedialnej, omówienie oraz aktywny udział w dyskusji dotyczącej
profilaktyki oraz leczenia żywieniowego omawianych jednostek chorobowych).
1. Geritg H., Przysławski J. Bromatologia – zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
2. Gertig H., Duda G. Żywność a zdrowie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
3. Przysławski J. (red.) Ocena wartości odżywczej żywności, żywienia i stanu odżywienia – skrypt
dla studentów. Wydawnictwa Uczelniane UM w Poznaniu, Poznań 2009.
1. Biesalski H. K., Grimm P.: (red. wyd. polskiego Gajewska D.), Żywienie. Atlas
i podręcznik, Elsevier, Wrocław, 2012.
2. Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.) Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu
i zdrowiu. PWN, Warszawa, 2004.
3. Gertig H., Gawęcki J. Słownik terminów żywieniowych. PWN, Warszawa, 2001.
4. Gronowska-Senger A.: Zarys oceny żywienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2009.
5. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B.: (red), Normy żywienia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa, 2008.
6. H.D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle: Food Chemistry. Third revised Edition. Springer 2004.
7. M.J. Gibney, M. Elia, O. Ljungqvist, J. Dowsett: Clinical Nutrition. Blackwell Publishing. 2005.
Efekty kształcenia
dokonuje oceny sposobu żywienia w zakresie pokrycia
zapotrzebowania na energię oraz podstawowe składniki
odżywcze;
przeprowadza ocenę wartości odżywczej żywności metodami
obliczeniowymi;
udziela porad pacjentom w zakresie interakcji leków z żywnością;
właściwie udziela informacji o stosowaniu suplementów diety
i preparatów żywieniowych;
interpretuje i stosuje wyniki badań w zakresie oceny jakości
zdrowotnej żywności oraz materiałów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością;
dokonuje
oceny
narażenia
organizmu
ludzkiego
na
zanieczyszczenia obecne w żywności;
zna zaburzenia funkcji adaptacyjnych i regulacyjnych organizmu
oraz zaburzenia przemiany materii; objaśnia mechanizmy rozwoju
nowotworów;
stosuje mianownictwo anatomiczne do opisu stanu zdrowia;
wykorzystuje nabytą wiedzę do analizy stanu czynnościowego
organizmu w celu optymalizacji i indywidualizacji farmakoterapii
i profilaktyki;
przewiduje skutki zmiany dostępności farmaceutycznej
i biologicznej leków w wyniku spożywania określonych
produktów spożywczych;
uzasadnia rolę zdrowotną i znaczenie składników pokarmowych
występujących w żywności w stanie zdrowia i choroby człowieka;
charakteryzuje produkty spożywcze pod kątem ich składu

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
D.U65
D.U62
D.U63
D.U64
D.U62
D.U60
D.U61
A.W8
A.U4
D.U32

D.U25
D.U26

P_U05

P_U06

Bilans
nakładu
pracy
studenta

i wartości odżywczej;
korzysta ze źródeł informacji na temat badań w zakresie jakości
zdrowotnej żywności i żywienia oraz dokonuje krytycznej oceny
źródeł zgodnie z zasadami evidence based bromatology i evidence
based nutrition, dokonuje oceny sposobu żywienia w zakresie
pokrycia zapotrzebowania na energię oraz podstawowe składniki
odżywcze metodami analitycznymi i obliczeniowymi;
interpretuje wyniki badań epidemiologicznych, stosuje wyniki
badań w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności oraz
materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; narażenia
organizmu ludzkiego na zanieczyszczenia obecne w żywności,
udziela informacji o stosowaniu suplementów diety i preparatów
żywieniowych;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

D.U59; D.U62; D.U63;
D.U65

D.U60; D.U61; D.U64;
E.U49

7 x 1h
4 x 2h
4x 1h

7h
8h
4h

5 x 1h
3 x 1h

5h
3h

27h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

19h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

23h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

Sprawdzenie wiedzy studentów dotyczącej Przygotowanie prezentacji multimedialnej
podstawowych składników odżywczych – dotyczącej dieto profilaktyki (seminaria) oraz
dyskusja przed rozpoczęciem ćwiczeń.
leczenia
w
wybranych
jednostkach
chorobowych (ćwiczenia).

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Ocena Samodzielne przygotowanie jadłospisów
zdolności do samodzielnej pracy.
w wybranych jednostkach chorobowych.
Umiejętność
analizy
przypadku
oraz
formowania
zaleceń
żywieniowych
prewencyjnych i leczniczych.

20.11.2012r.

Program opracowali

dr n. med. Bogna Grygiel-Górniak,
prof. dr hab. Juliusz Przysławski
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V rok
Przedmioty obowiązkowe

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03

FARMACJA

Poziom i forma
studiów
Kod przedmiotu/
modułu

Biofarmacja
Katedra i Zakład Farmacji
Klinicznej i Biofarmacji

jednolite studia
magisterskie
MK_28

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

semestr
wykłady
Forma zajęć
IX
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: D. Biofarmacja i skutki działania leków
obowiązkowy

Punkty
ECTS

stacjonarne
1

prof. dr hab.
Edmund Grześkowiak
grzesko@ump.edu.pl
61 6687837

ćwiczenia
15

seminaria
-

Wiedza z zakresu farmakologii, farmakokinetyki, toksykologii
Celem kształcenia jest poznanie czynników wpływających na dostępność biologiczną substancji
leczniczej w zależności od postaci leku i drogi podania, jak również praktycznych aspektów
biorównoważności preparatów leczniczych oraz metod ich badania. Student powinien nabyć
umiejętność łączenia informacji z różnych dziedzin pozwalających na ocenę skuteczności działania i
bezpieczeństwa stosowania leków.
Ćwiczenia
W trakcie ćwiczeń przedstawiane są zagadnienia dotyczące dostępności biologicznej leków
podawanych różnymi drogami, wpływu postaci leku na biodostępność oraz wpływu uwarunkowanej
genetycznie zmienności osobniczej na losy leków w ustroju. Omawiane są praktyczne aspekty
równoważności biologicznej preparatów leczniczych oraz metody jej badania. Student dokonuje
obliczeń i zdobywa umiejętność interpretacji parametrów farmakokinecznych leków wyznaczonych
z wykorzystaniem modeli farmakokinetycznych oraz techniką bezmodelową.
1. Prezentacje multimedialne.
2. Analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie problemów.
3. Zadania obliczeniowe.
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odpowiednia frekwencja na ćwiczeniach (możliwość
trzech nieobecności, w tym jednej nieusprawiedliwionej, bez konieczności zaliczenia materiału
u asystenta prowadzącego). Student ma prawo przystąpić do zaliczenia trzykrotnie.
Zaliczenie ma formę testu wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową, składający się z
26 pytań.
1. Shargel L, Yu A, Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics, Fourth Edition, Mc GrawHill. New York 1998.

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

zna i rozumie procesy, jakim podlega lek w organizmie,
D.W1; D.W2; D.W7; D.W15
w zależności od drogi podania
zna czynniki wpływające na dostępność biologiczną substancji D.W4; D.W9; D.W13;
leczniczej w zależności od postaci leku i drogi podania
D.W22; D.W24; D.W38
D.W3; D.W5; D.W6;
zna i rozumie praktyczne aspekty równoważności biologicznej
D.W11; D.W43; D.W44;
preparatów leczniczych oraz metody jej badania
D.W45
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P_W04

P_W05

P_U01

P_U02

P_U03
P_U04

P_U05

Bilans nakładu
pracy studenta

zna i rozumie wpływ uwarunkowanej genetycznie zmienności
osobniczej na losy leków w ustroju
zna parametry farmakokinetyczne leków opisujące procesy
wchłaniania, dystrybucji i eliminacji leków, wyznaczone
z wykorzystaniem modeli farmakokinetycznych oraz techniką
bezmodelową
wyjaśnia
znaczenie
badań
dostępności
biologicznej
i biorównoważności w ocenie leków
przewiduje
skutki
zmiany
dostępności
farmaceutycznej
i biologicznej leku w zależności od jego postaci, pod wpływem
czynników fizjologicznych, patologicznych oraz spożywanego
pokarmu
oblicza oraz interpretuje parametry farmakokinetyczne leku
wyznaczone z zastosowaniem modeli farmakokinetycznych lub
techniką bezmodelową
ocenia wpływ czynników genetycznych na skuteczność
i bezpieczeństwo leków
potrafi przewidywać skuteczność terapeutyczną w zależności od
postaci leku i drogi podania, a także zapobiegać wystąpieniu
interakcji w fazie farmakokinetycznej pomiędzy lekami oraz lekami
a pożywieniem
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

D.W14

D.W8
D.U1; D.U2; D.U3; D.U38;
D.U41; D.U42
D.U4; D.U5; D.U7; D.U32

D.U6
D.U10
D.U39; D.U43; D.U44;
D.U45; D.U46; D.U48;
D.U49, D.U50

7 x 2h + 1h

15h

7 x 1h

7h

1 x 8h

8h
30h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

22h

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
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Formujące

Liczba ECTS

Podsumowujące

obserwacja pracy studenta i bieżąca
weryfikacja wiedzy w trakcie zajęć

kolokwium zaliczeniowe

obserwacja pracy studenta i bieżąca
weryfikacja umiejętności w trakcie zajęć

kolokwium zaliczeniowe

Data
opracowania
programu

08.11.2012 r.

Program
opracowała

mgr Katarzyna Sobańska
tel. 609 802 862
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

424

FARMACJA
Etyka ogólna
Katedra i Zakład
Farmakoekonomiki i Farmacji
Społecznej

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
MK_42

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Punkty
ECTS

1

prof. dr hab.
Elżbieta Nowakowska
elapharm@ump.edu.pl
61 854 68 94

semestr
wykłady
ćwiczenia
Forma zajęć
IX
15
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: E. Praktyka farmaceutyczna
Podstawowa wiedza z zakresu filozofii i socjologii.
obowiązkowy

stacjonarne

seminaria
-

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z zagadnieniami etyki na przestrzeni dziejów, co
będzie okazją dla pogłębienia swojej wiedzy humanistycznej i rozpoznania fundamentalnych
problemów życia indywidualnego i społecznego.
Przedmiot pozwoli wykorzystać fachową wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów zgodnie
z zasadami etyki.
Wykłady
1. Etyka a moralność. Pochodzenie słowa „etyka”. Współczesne pojęcie etyki. Podział etyki.
Deontologia. Stanowiska w etyce.
2. Etyka Tadeusza Kotarbińskiego. Syndezjologia, czyli nauka o sumieniu. Precyzyjna
definicja szczęścia. Chrześcijańska definicja szczęścia. Autorytet w życiu publicznym.
3. Znani etycy i ich poglądy. Historia myśli etycznej. Wybrane teorie etyczne. Współczesny
podział teorii etycznych. Współczesne kierunki filozoficzno – etyczne.
4. Systemy etyczne, etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa a trwały i zrównoważony rozwój.
Świadomość w pojęciu Jonasa.
5. Etyka św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Filozofia a chrześcijaństwo.
6. Podstawowe pojęcia z etyki (moralność, czyn, sumienie, normy moralne, cnoty i wady,
szczęście, dobro i jego rodzaje, decyzje, autorytet)
7. Spór o normy moralności
8. Bioetyka. Zasady wykonywania zawodu farmaceuty. Kodeks etyczny. Kodeks etyki
farmaceuty RP. Zasady odnoszące się do praktykowania zawodu. Karta Aptekarstwa EU.
*Aktywizacja studentów podczas wykładów przez udział w panelach dyskusyjnych:
Jakimi prawdami kierują się w swoim życiu: politycy, ludzie interesu, lekarze,
następcy tronu, ludzie uzależnieni od używek;
Roztropność kieruje umysłem., sprawiedliwość – wolą. Wstrzemięźliwość panuje nad
wszelką pożądliwością. Męstwo czyni zdolnym do stawiania czoła trudnościom,
niebezpieczeństwom - rozwiń w dyskusji te myśli;
Za co i jak jesteśmy odpowiedzialni? Kto decyduje o rozwoju żywności genetycznie
zmodyfikowanej?;
Postawy moralne w życiu polityków, dziennikarzy, artystów, nauczycieli, prawników.
Prawdziwe autorytety w Polsce z ostatnich 20 lat;
Mocne i słabe strony filozofii Kanta;
W sporze o legalizacje aborcji ze strony jej zwolenników i przeciwników padają różne
argumenty.
Spróbuj
wśród
nich
odróżnić
argumenty
deontologiczne
i konsekwencjalistyczne za i przeciw legalizacji aborcji. W pewnej firmie stwierdzono
zmniejszoną ilość zapasów w stosunku do tego co powinno być. Nie ulega
wątpliwości, że strata nastąpiła na skutek kradzieży. Co w tej sytuacji powinno zrobić
kierownictwo firmy? (analiza ww. teorii).

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_U01
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Prezentacje multimedialne, rozmowa i dyskusja ze studentami (panele dyskusyjne)
Zaliczenie pisemno – testowe/Aktywny udział w panelach dyskusyjnych
1. Ślipko Tadeusz: Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002.
2. Szóstek Andrzej: Pogadanki z etyki, Częstochowa 1993.
3. Peter Vardy, Grosch Paul: Etyka, Warszawa 1995.
1. Maclntyre Alasdair: Krótka historia etyki, Warszawa 2000.
2. Ślipko Tadeusz: Granice życia, Kraków 1994.
3. Ślipko Tadeusz: Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia, Kraków
2000.
4. Ślipko Tadeusz, Zwoliński A: Rozdroża ekologii, Kraków 1999.
5. Teichman Jenny, Etyka społeczna, Warszawa 2002.
Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Efekty kształcenia
zna podstawy etyczne związane z wykonywaniem zawodu
farmaceuty;
rozumie potrzebę kształtowania i rozwijania wrażliwości etyczno
- moralnej i postaw etyczno - moralnych w farmacji;
rozumie i przestrzega zasady etyczne i prawne w zakresie
farmacji;
stosuje normy i zasady etyczne w rozstrzyganiu dylematów
moralnych;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów/paneli dyskusyjnych
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

A.W27., E.W49., E.W50.,
E.W53.
A.W29., E.W55, E.W52
E.U25., E.U26., E.U27.,
E.U53., E.U54.,
A.K1., A.K3., B.K3.

7 x 2h
1 x 1h
2 x 2h

15h

1 x 3h
1 x 4h

3h
4h
26h

4h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

19h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

-

-

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć

Podsumowujące
Aktywny udział w panelach dyskusyjnych/
zaliczenie pisemno - testowe
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P_K01
Data
opracowania
programu
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6.11.2012r.

Program opracowała

mgr Katarzyna Boczar

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

FARMACJA
Etyka zawodowa
Zakład Zdrowia Publicznego

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_41
1
ECTS
modułu
dr Leszek Bartkowiak
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

lestek54@interia.pl
660 082 192

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
IX
15
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: E. Praktyka farmaceutyczna
Student posiada wiadomości z zakresu przedmiotów socjologia medycyny i historia farmacji.
obowiązkowy

Poznanie problemów etyki współczesnej,
Poznanie funkcji i celów etyki zawodowej,
Poznanie kodeksu etycznego i zasad etyki aptekarza,
Umiejętność podejmowania dyskusji w zakresie problematyki etycznej,
Umiejętność rozwiązywania etycznych problemów etyki zawodowej.
Seminaria
1. Zagadnienia terminologiczne. Etyka a moralność. Podziały etyki. Etyka zawodowa.
2. Stanowiska, uzasadnienia i argumentacja etyczna. Dylemat a konflikty etyczne.
3. System moralny: oceny, normy, wartości i sankcje etyczne (moralne).
4. Etyka ogólna a etyki szczegółowe – etyki zawodowe. Specyfika zawodów medycznych.
5. Zawody kodeksów medycznych. Funkcje etyki zawodowej – budowa kodeksu etycznego.
6. Kodeks etyki aptekarza. Podstawowe wartości i konflikty moralne. Dwie sfery powinności
moralnych.
7. Odpowiedzialność etyczna. Przyszłość etyki zawodów medycznych. Dwa modele: etyka
kodeksowa i etyka filozoficzna.
Prezentacje. Dyskusja. Analiza przypadków.

Zaliczenie bez oceny na podstawie uczestnictwa w seminariach.
1. T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, Książka i Wiedza, Warszawa
1996.
2. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
3. V.J. Bourke, Historia etyki, Wydawnictwo Krupski i Ska, 1994.

Efekty kształcenia
zna podstawowe pojęcia z zakresu etyki, deontologii i bioetyki
oraz problematykę historycznego rozwoju systemów etycznych;
zna genezę i zapisy Kodeksu Etyki Aptekarza RP;
zna przepisy prawne dotyczące etyki badań naukowych, badań
prowadzonych na zwierzętach i eksperymentów medycznych;
rozumie potrzebę rozwoju postawy i wrażliwości etycznomoralnej w praktyce zawodowej;

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
E.W49.
E.W50.
E.W51.
E.W55.

427

P_U01
P_U02
P_U03
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

rozumie potrzebę funkcjonowania kodeksu etyki w praktyce
zawodowej;
dyskutuje o problemach zawodowych, z uwzględnieniem
obowiązujących zasad etycznych;
prezentuje prawidłowe postawy etyczno-moralne w sytuacjach
pojawiających się w praktyce aptecznej;
ocenia działania oraz rozstrzyga dylematy moralne w oparciu
o normy i zasady etyczne;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

E.U25., E.U14
E.U26.
E.U27.
A.K1.

15 x 1h
5x 1h

15h
5h

10 x 1h

10h

30h
Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

20h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
Data
opracowania
programu
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Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć

10.11.2012r.

Program opracował

Podsumowujące
kolokwium
kolokwium, egzamin
praktyczny
kolokwium

dr Leszek Bartkowiak

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA
Farmacja praktyczna
w aptece

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_34
2
ECTS
modułu
dr Arleta Matschay
Osoba odpowiedzialna

Katedra i Zakład Technologii
amatscha@ump.edu.pl
Postaci Leku, Pracownia
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
61-854-72-08
Farmacji Praktycznej
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
obowiązkowy
IX
27
3
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: E. Praktyka farmaceutyczna
Wiedza z zakresu technologii postaci leku, farmakologii, farmakognozji, bromatologii,
farmakoterapii, prawa farmaceutycznego, praktyki w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej.
Udział w zajęciach pozwoli studentom zdobyć umiejętności z zakresu:
1/. Zasad Dobrej Praktyki Aptecznej.
2/. Zasad komunikacji farmaceuty z pacjentem w aptece.
3/. Funkcjonowania apteki otwartej, hurtowni farmaceutycznej zgodnie z przepisami prawnymi.
4/. Praktycznej realizacji recept w aptece otwartej, przyjęcie towaru, fakturowanie, wstrzymanie
i wycofanie z obrotu aptecznego produktów leczniczych i wyrobów medycznych na podstawie
komunikatów Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
5/.Umiejętności przeprowadzenia wywiadu z pacjentem i udzielenia pomocy w zakresie doboru
leków OTC w schorzeniach i dolegliwościach układu oddechowego, układu żylnego, układu
pokarmowego.
6/. Przygotowania studentów do pracy z pacjentem w zakresie schorzeń przewlekłych, zapoznanie
z zasadami doboru preparatów OTC stosowanych w samoleczeniu.
7/. Roli farmaceuty w procesie rzucania palenia tytoniu, umiejętność przeprowadzenia wywiadu
z pacjentem i udzielenia pomocy w zakresie nikotynowej terapii zastępczej.
Ćwiczenia
1/. Pogłębienie i utrwalenie umiejętności studentów w zakresie funkcjonowania i zasad pracy
w aptece otwartej, hurtowni farmaceutycznej zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawnymi.
2/. Zapoznanie studentów z realizacją recept w aptece w oparciu o zasady Prawa
Farmaceutycznego i aktualne przepisy prawne; realizacja recept na leki gotowe i recepturowe,
zapoznanie z działaniem programów komputerowych do realizacji recept w aptece (m.in.
KAMSOFT).
3/. Pomoc w samodzielnym doborze leków OTC dla pacjentów ze schorzeniami górnych dróg
oddechowych (przeprowadzenie wywiadu z pacjentem skarżącym się na dolegliwości ze strony
układu oddechowego - rozpoznanie różnicowe, zasady doboru leków OTC w leczeniu
przeziębienia, bólu gardła, kaszlu, nieżytu nosa, osłabienia odporności; bezpieczeństwo stosowania
środków dostępnych bez recepty - właściwe przyjęcie i dawkowanie leku, interakcje leków OTC
z innymi lekami, sytuacje, stosowanie leków w grupach szczególnego ryzyka - dzieci, kobiety
w ciąży, pacjenci ze schorzeniami przewlekłymi), analiza przypadków.
4/. Pomoc w samodzielnym doborze leków OTC dla pacjentów w schorzeniach naczyń żylnych
(etiologia, czynniki ryzyka, objawy, leczenie - kompresoterapia, fizykoterapia, farmakoterapia,
stany pacjentów - ciąża, schorzenia współistniejące, zaburzenia krążenia w obrębie skóry - skóra
naczyniowa, rola farmaceuty w samoleczeniu), analiza przypadków.
5/. Pomoc w samodzielnym doborze leków OTC dla pacjentów z dolegliwościami przewodu
pokarmowego (objawy, przyczyny, leczenie - główne grupy leków, postacie leków, właściwe
przyjęcie i dawkowanie, działania niepożądane, przeciwwskazania, środki ostrożności, interakcje),
analiza przypadków.
6/. Pomoc w samodzielnym doborze preparatów NTZ (epidemiologia uzależnienia od nikotyny,
etiologia, nałóg palenia tytoniu, głód nikotynowy, objawy abstynencyjne, farmakoterapia
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uzależnienia od nikotyny, niefarmakologiczne metody leczenia uzależnienia tytoniowego, postacie
leków stosowane w nikotynowej terapii zastępczej, rola farmaceuty w procesie rzucania palenia,
praktyczne wskazówki i wybór produktu), warsztaty, analiza przypadków.

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_W09
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Seminaria
Zasady Dobrej Praktyki Aptecznej, Zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, zasady komunikacji
farmaceuty z pacjentem w pracy aptecznej, zasady współpracy personelu aptecznego, zasady
bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.
Inne
Praktyczne zapoznanie się z funkcjonowaniem hurtowni farmaceutycznej – zwiedzanie jednej
z hurtowni farmaceutycznych na terenie Poznania.
Metody podające – prelekcja, objaśnienia
Metody aktywizujące - dyskusja
Metody praktyczne – praca z użyciem komputera, przypadki pacjentów, pokazy, burza
mózgów
Praca z tekstem źródłowym, charakterystyka produktów leczniczych, ulotki lekowe
Metody podające i aktywizujące – zwiedzenie hurtowni farmaceutycznej
Ocena aktywności studentów podczas wszystkich zajęć dydaktycznych
Merytorycznie poprawne rozwiązanie przypadków pacjentów
Pozytywna ocena z poszczególnych zajęć dydaktycznych
Końcowy test zaliczeniowy (uzyskanie min. 60% punktów)
Końcowe zaliczenie praktyczne (studium przypadku).
Rutter P.; wyd. polskie pod red. J. Pluty: Opieka farmaceutyczna, Elsevier 2006.
Brandys J. [red].: Apteka plus pacjent. Farmaceuta jako profesjonalny doradca, Raabe
2008.
Lennecke K., Hagel K., Przondziono K.; wyd. polskie pod red. Filipek B.: Samoleczenie.
Poradnik dla farmaceutów, MedPharm Polska 2006.
Zieglmeier M., Hein T.; wyd. polskie pod red. P. Niewińskiego: Interakcje leków,
MedPharm Polska 2009.
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.
Jachowicz R.: Farmacja Praktyczna, PZWL 2007.
Strony internetowe firm farmaceutycznych produkujących leki stosowane w wyżej
wymienionych schorzeniach.
Efekty kształcenia
zna zasady sporządzania i kontroli leków recepturowych oraz
sposoby ustalania warunków ich przechowywania;
zna zasady wydawania leków z apteki na podstawie zlecenia
lekarskiego i bez recepty;
zna przepisy prawne dotyczące wydawania produktów leczniczych,
wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety z apteki;
zna i rozumie zasady funkcjonowania aptek ogólnodostępnych oraz
funkcjonowania hurtowni i zaopatrywania aptek;
zna
zasady
ewidencjonowania
recept
lekarskich
oraz
przechowywania leków;
zna zasady aplikacji leku w zależności od rodzaju postaci leku,
a także rodzaju opakowania i systemu dozującego;
zna akty prawne dotyczące rynku farmaceutycznego;
zna podstawowe źródła informacji o leku (książki, czasopisma, bazy
danych);
zna określony prawem zakres obowiązków oraz wymogi formalne
dla osób dających rękojmię prowadzenia apteki ogólnodostępnej,

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W33
E.W1
E.W2
E.W3
E.W4
E.W5
E.W10
E.W18
E.W30

P_U01

P_U02
P_U03

P_U04
P_U05

P_U06

P_U07
P_U08

P_ U09
P_U10

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

szpitalnej), punktu aptecznego i hurtowni farmaceutycznej;
korzysta z farmakopei, receptariuszy oraz literatury dotyczącej
technologii i jakości postaci leku, w szczególności w odniesieniu do
leków recepturowych;
prawidłowo wykonuje lek recepturowy, dokonuje właściwego doboru
opakowania oraz określa termin ważności i sposób przechowywania;
rozpoznaje i rozwiązuje problemy wynikające ze składu leku
recepturowego przepisanego na recepcie, dokonuje weryfikacji jego
składu, w celu prawidłowego jego sporządzania oraz dokonuje
kontroli dawek;
udziela informacji o działaniu leku w sposób zrozumiały dla
pacjenta;
ustala zakres obowiązków poszczególnych osób należących do
personelu fachowego w aptekach, w tym wskazuje podział
odpowiedzialności w obszarze ekspedycji leków z apteki i udzielania
informacji o lekach;
wskazuje właściwy sposób postępowania z lekiem w czasie jego
używania, opisuje etapy postępowania z lekiem w aptece otwartej od
momentu zamówienia do wydania pacjentowi, przeprowadza
rozmowę z pacjentem w celu doradzenia produktu leczniczego lub
innego produktu w aptece;
prezentuje prawidłowe postawy etyczno – moralne w sytuacjach
pojawiających się w praktyce aptecznej;
realizuje receptę lekarską z wykorzystaniem aptecznego programu
komputerowego oraz udziela odpowiednich informacji dotyczących
wydawanego leku, z uwzględnieniem sposobu przyjmowania,
w zależności od jego formy farmaceutycznej;
przeprowadza konsultację farmaceutyczną podczas wydawania leku
dostępnego bez recepty lekarskiej;
przygotowuje informację szczegółową dotyczącą
warunków
przechowywania leków i wyrobów medycznych, realizuje
zamówienie leku do apteki oraz informuje pacjenta o sposobie użycia
wyrobu medycznego i testu diagnostycznego;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

C.U27

C.U28
C.U29

D.U18
E.U2

E.U4

E.U27
E.U28

E.U29
E.U30

5 x 4h
1 x 3h
2 x 2h
1x 3h
2h

27h

15 h
3h
10h

15h
3h
10h

3h
2h

60 h
Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

32h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

48h

2

431

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_W09.
P_U01.
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08.
P_ U09
P_U10
Data
opracowania
programu
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Formujące
Ocena aktywności studenta.
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Ocena aktywności studenta.
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Ocena aktywności studenta.
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Ocena aktywności studenta.
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Ocena aktywności studenta.
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Ocena aktywności studenta.
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Ocena aktywności studenta.
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Ocena aktywności studenta.
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć.
Ocena aktywności studenta.
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Ocena aktywności studenta.
Ocena samodzielnej pracy studenta.
Ocena aktywności studenta.
Ocena samodzielnej pracy studenta.
2.12.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Kolokwium zaliczeniowe
(test i zaliczenie praktyczne)

dr Arleta Matschay

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca

FARMACJA
Farmakoekonomika
Katedra i Zakład
Farmakoekonomiki i Farmacji
Społecznej

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
MK_38

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Punkty
ECTS

stacjonarne
2

prof. dr hab.
Elżbieta Nowakowska
elapharm@ump.edu.pl
61 854 68 94

Semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
IX
10
20
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: E. Praktyka farmaceutyczna
Student powinien znać podstawy etyki ogólnej, farmakoterapii, farmakologii, statystyki oraz
ekonomiki zdrowia.
Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów farmacji z rodzajami kosztów i wyników
stosowanych w ocenach farmakoekonomicznych oraz z rodzajami analiz ekonomicznych,
zwrócenie szczególnej uwagi na praktyczne ich wykorzystanie w ocenie obciążenia społeczeństwa
chorobami.

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

obowiązkowy

Cel
kształcenia

Po zakończeniu zajęć student winien znać podstawowe pojęcia farmakoekonomiczne oraz
wiedzieć, w jakim przypadku należy przeprowadzić analizę farmakoekonomiczną oceny programu
zdrowotnego, a także umieć dokonać wyboru właściwej analizy.

Treści
programowe

Dodatkowo student winien korzystać z programów zarządzających w służbie zdrowia – programy
wykorzystywane przez szpital, apteki i poradnie.
Wykłady
1. Wprowadzenie
do
farmakoekonomiki.
Podstawowe
pojęcia
i
terminy.
farmakoekonomiczne. Rodzaje kosztów w farmakoekonomice. Farmakoekonomika jako
nauka interdyscyplinarna.
2. Podstawowe typy analiz farmakoekonomicznych. Sposoby pomiaru skuteczności leczenia.
Wytyczne analiz farmakoekonomicznych.
3. Praktyczne zastosowanie analiz farmakoekonomicznych. Metody pomiaru jakości życia.
Kwestionariusze pomiaru jakości życia- WHOQoL, SF36, HAQ-DI.
4. Ekonomiczne aspekty receptariusza szpitalnego. Podstawy prawa farmaceutycznego.
5. Analiza wpływu na budżet (Budget impact analysis). Cele AOTM - wytyczne
przeprowadzenia Oceny Technologii Medycznych (HTA). System zdrowotny w Polsce zasady funkcjonowania oraz źródło finansowania polskiej opieki zdrowotnej.
Seminaria
1. Rola lekarza i farmaceuty w procesie wyboru leku. Obowiązki decydentów opieki
zdrowotnej. Prawa pacjenta. Podstawowe terminy opieki farmaceutycznej.
2. Medyczne bazy danych- wykorzystanie w praktyce. Nośniki informacji medycznej.
Sposoby gromadzenia, przetwarzania i przechowywania informacji medycznych.
3. PUBMED jako alternatywa dla Baz danych typu Medline. Praktyczne zastosowanie baz
danych. Przegląd systematyczny, jako kompendium wiedzy medycznej.
4. HTA, jako procedura zachowania bezpieczeństwa i efektywności terapeutycznej.
5. Agencja Oceny Technologii Medycznych- zasady funkcjonowania oraz wytyczne
tworzenia analiz medyczno-ekonomicznych.
6. Analiza opłacalności technologii medycznych. Przykłady analiz farmakoekonomicznych.
7. Modele agencji HTA. Zasady podejmowania decyzji ekonomiczno-medycznych w innych
krajach. Charakterystyka zagranicznych systemów opieki zdrowotnej.
8. Procedury medyczne, koszty, ocena jakości życia - podstawy finansowania polskiej opieki
zdrowotnej.
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9. Zastosowanie modelowania w ocenie ekonomicznej programów zdrowotnych.
Modelowanie jako alternatywa do badań klinicznych. Wykorzystanie technik
matematyczno-statystycznych dla celów medycznych.
10. Porównanie kosztów diagnozowania i leczenia wybranych jednostek chorobowych w
systemie pediatrycznej hospitalizacji jednego dnia i hospitalizacji stacjonarnej- praktyczne
zastosowanie wyników analiz farmakoekonomicznych.
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03
P_W04
P_U01

P_U02

P_U03
P_U04
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta
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Wykłady i seminaria w formie technik multimedialnych. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem
systemów komputerowych.
Kolokwium końcowe (min. 60% poprawnych odpowiedzi). Test umiejętności praktycznej.
1. Getzen T.E.: Ekonomika Zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
2. Orlewska E., Nowakowska E.: Farmakoekonomika dla studentów i absolwentów Akademii
Medycznych, Poznań 2004.
3. Nowakowska E.: Farmakoekonomika. Uniwersytet Medyczny, Poznań, 2010.
1. Czech M.: Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami
w Polsce. Diagnoza i koncepcje zmian. Wolters Kluwer. 2010.
2. Drummond M.: Metody badań ekonomicznych programów ochrony zdrowia. Via Media,
2003.
3. Getzen T.E.: Ekonomika Zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
Efekty kształcenia
rozumie i objaśnia pojęcia dotyczące zasad
farmakoekonomiki na rynku usług zdrowotnych;

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

działania E.W9; E.W10; E.W28;
E.W33; E.W35; E.W36;
E.W38; E.W42
zna i rozumie podstawowe typy analiz farmakoekonomicznych E.W28; E.W29; E.W34;
oraz zasady ich przeprowadzania;
E.W35; E.W36; E.W37;
E.W38; E.W39
zna oraz potrafi scharakteryzować podstawowe jednostki E.W29; E.W33; E.W34;
decyzyjne w polskim systemie opieki zdrowotnej;
E.W36
zna zasady i wytyczne oceny technologii medycznych;
E.W29; E.W33; E.W34;
E.W37; E.W38; E.W40
potrafi zastosować w praktyce wytyczne HTA i MZ dot. E.U1; E.U16; E.U17; E.U39;
refundacji leków i procedur medycznych na poziomie E.U41; E.U51
szpitala/ZOZ-u/NFZ/MZ;
potrafi przewidzieć konsekwencje wpływu na budżet decyzji E.U16; E.U17; E.U18;
refundacyjnych na poziomie szpitala/ZOZ-u/NFZ/MZ;
E.U41; E.U43; E.U44;
E.U45; E.U46
rozumie zasady kierujące tworzeniem receptariusza szpitalnego i E.U1; E.U39; E.U43
korzyści ekonomiczne wynikające z jego zastosowania;
potrafi korzystać z zasobów medycznych baz danych;
E.U41; E.U46; E.U51;
E.U47; E.U48
potrafi efektywnie wykorzystywać wiedzę farmakoekonomiczną A.K1; A.K3; B.K1
w rozwiązywaniu problemów ekonomiczno-medycznych oraz
decydować o alokacji środków przeznaczonych na opiekę
zdrowotną;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
5 x 2h
10h
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
10x 2h
20h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
5x 1h
5h

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Wskaźniki
ilościowe

5 x 1h
5 x 4h
-

5h
20h
60 h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

35h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć –
kolokwia cząstkowe

Dyskusja oraz ocena pracy studenta podczas
zajęć

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć –
kolokwia cząstkowe
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć –
kolokwia cząstkowe
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć –
kolokwia cząstkowe
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć –
kolokwia cząstkowe
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć –
kolokwia cząstkowe

Kolokwium końcowe

05.11.2012r.

Program opracowała

Kolokwium końcowe w formie praktycznej oraz
teoretycznej
Dyskusja oraz ocena pracy studenta podczas
zajęć
Kolokwium końcowe w formie praktycznej oraz
teoretycznej
Weryfikacja nabytych umiejętności w formie
sprawdzianu praktycznego
mgr Dorota Koligat
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
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FARMACJA
Higiena i epidemiologia
Katedra Medycyny
Społecznej

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_39
2
ECTS
modułu
dr hab. Jerzy Marcinkowski
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

jmarcin@ump.edu.pl
61 854-73-89

semestr
wykłady
ćwiczenia
Forma zajęć
IX
20
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych – E. Praktyka farmaceutyczna
Znajomość podstaw biologii ogólnej, chemii, podstaw nauk społecznych.
obowiązkowy

seminaria
10

Zapoznanie studenta z czynnikami determinującymi stan zdrowia jednostki i populacji.
Opanowanie przez studenta metod zapobiegania zakażeniom. Wpływ szeroko pojętego wpływu
środowiska na zdrowie człowieka.
Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu współczesnej epidemiologii, podstawowych pojęć
epidemiologicznych oraz metod oceny stanu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem badań
leków i ich skuteczności oraz różnych typów badań epidemiologicznych stosowanych
w jednostkach chorobowych o dużym znaczeniu społecznym. Opanowanie wiedzy z zakresu
badania częstości występowania chorób inwalidztwa i zgonów oraz czynników mających wpływ
na zdrowie, a także uzyskanie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień dotyczących chorób
zakaźnych, podstaw ich profilaktyki (szczepienia).
Ćwiczenia:
Higiena żywienia. Środowiskowe uwarunkowania zdrowia.
Epidemiologia:
- podstawy epidemiologii, epidemiologia kliniczna i eksperymentalna, metodyka badań leków kwestionariusze do badań leków - przygotowanie planu badania eksperymentalnego dotyczącego
wybranej grupy leków;
źródła informacji o stanie zdrowia ludności; struktura i zadania stacji sanitarnoepidemiologicznej;
- ocena stanu zdrowia ludności;
- wybrane zagadnienia z epidemiologii chorób zakaźnych cz. I;
- wybrane zagadnienia z epidemiologii chorób zakaźnych cz. II;
- zatrucia pokarmowe.
Seminaria:
Higiena różnych okresów życia. Higiena szpitalna. Promocja zdrowia. Biometeorologia
człowieka. Higiena pracy.
Seminarium z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia praktyczne. Warsztaty.
Praca w grupach, dyskusja, praca z tekstem.
Obecność na wszystkich ćwiczeniach, a w razie nieobecności zaliczenie ustne danego tematu;
aktywny udział podczas ćwiczeń. Egzamin testowy.
1. Marcinkowski J.T.: Podstawy Higieny, Volumed Wrocław 1997.
2. Marcinkowski J.T.: Higiena: profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
3. Krzyżaniak A., Gałęcki J.: Skrypt z Epidemiologii dla studentów AM.
1. Ewles L.: Key Topics in Public Health, Elsevier 2003.
2. Beaglehole, R. Bonita, T. Kjellstrom, red. Neonila Szeszenia-Dąbrowska: Podstawy
epidemiologii, Instytut Medycyny Pracy 2002.

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

P_W05
P_U01
P_U02
P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Efekty kształcenia
Zna czynniki wpływające na zdrowie jednostki i populacji.
Zna uwarunkowania stanu zdrowia.
Potrafi wymienić podstawowe typy zjawisk epidemiologicznych
i zna metody ich badania.
Rozumie pojęcia epidemiologia chorób niezakaźnych i zakaźnych
– epidemie, proces epidemiczny, dochodzenie i nadzór
epidemiologiczny.
Zna metodykę badań leków.
Potrafi
przygotować
plan
badania
eksperymentalnego
dotyczącego wybranej grupy leków.
Potrafi podejmować działania ukierunkowane na edukację
zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę chorób.
Wykazuje umiejętności konieczne w zapobieganiu szerzeniu się
chorób zakaźnych.
Umie ocenić wpływ czynników środowiskowych na zdrowie.
Umie prowadzić dochodzenie epidemiologiczne w przypadku
konkretnej choroby.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
E.W42
E.W42
E.W44
E.W44

E.W28
E.U19; E.U49; E.U20; E.U22
E.U26; E.U21
A.K2
A.K3
A.K3

10 x 2h
5 x 2h
5 x 1h

20h
10h
5h

10 x1h
5 x 1h

10 h
5h

1 x 10h

10h
60 h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

35h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

45h

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U01
P_U02
P_K01
P_K02

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. Obecność na
wszystkich ćwiczeniach,
a w razie nieobecności zaliczenie ustne danego tematu.

Podsumowujące
Egzamin testowy

Aktywny udział podczas ćwiczeń.
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P_K03
Data
opracowania
programu
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Program opracował

dr Andrzej Kaniewski

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

FARMACJA
Opieka farmaceutyczna

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_35
3
ECTS
modułu
dr Arleta Matschay
Osoba odpowiedzialna

Katedra i Zakład Technologii
amatscha@ump.edu.pl
Postaci Leku, Pracownia
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
61-854-72-08
Farmacji Praktycznej
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
obowiązkowy
IX
42
3
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: E. Praktyka farmaceutyczna
Wiedza
z zakresu technologii postaci leku, farmakologii, farmakognozji, bromatologii,
farmakoterapii, toksykologii, praktyki w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej.
Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu opieki farmaceutycznej prowadzonej
w aptece otwartej.
Przygotowanie studentów z zakresu sprawowania opieki farmaceutycznej nad pacjentami
z nadciśnieniem tętniczym.
Przygotowanie studentów z zakresu sprawowania opieki farmaceutycznej nad pacjentami
z astmą oskrzelową (m.in.wykrywanie i rozwiązanie najczęstszych problemów lekowych
związanych z przewlekłymi schorzeniami górnych dróg oddechowych, przygotowanie
i prowadzenie dokumentacji opieki farmaceutycznej dla pacjentów z astmą, pomiar przy
użyciu pikflometru, edukowanie pacjentów w zakresie stosowania leków wziewnych).

Przygotowanie studentów do pracy z pacjentami przewlekle chorymi objętymi
opieką farmaceutyczną w zakresie diabetologii oraz zapoznanie z zasadami wyboru
preparatów OTC stosowanymi w samoleczeniu.
Przygotowanie studentów do pracy z pacjentami przewlekle chorymi objętymi
opieką farmaceutyczną w zakresie schorzeń układu mięśniowo – szkieletowego
oraz zapoznanie z zasadami doboru preparatów OTC i wyrobów medycznych
stosowanych w samoleczeniu zmian w układzie mięśniowo – szkieletowym.
Przygotowanie studentów do pracy z pacjentami przewlekle chorymi objętymi
opieką farmaceutyczną w zakresie schorzeń neurologicznych (padaczka, choroba
Parkinsona).
Ćwiczenia
 Prowadzenie opieki farmaceutycznej w zakresie schorzeń przewlekłych (postępowanie
z pacjentem - wywiad, problemy lekowe – wykrycie i ich rozwiązywanie, problemy
medyczne, cele terapeutyczne, plan terapeutyczny), dokumentowanie prowadzonego
procesu opieki farmaceutycznej, obsługa sprzętu medycznego stosowanego przez
pacjentów w samokontroli lub terapii schorzeń przewlekłych.

Treści
programowe

 Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym:
Edukacja pacjenta z nadciśnieniem tętniczym (nadciśnienie tętnicze jako problem
zdrowotny, sposoby oceny ryzyka choroby sercowo-naczyniowej; samodzielne
monitorowanie skuteczności leczenia przez pacjenta, metody i procedury pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi, interpretacja wyników; ogólne zasady postępowania leczniczego
- leczenie farmakologiczne i niefarmakolokogiczne).
Przykłady problemów lekowych pojawiających się w terapii nadciśnienia tętniczego.
Realizacja opieki farmaceutycznej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym - studium
przypadku.
 Opieka farmaceutyczna w astmie:
Leki stosowane w astmie (leki kontrolujące i leki doraźne, leki podawane drogą wziewną -
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możliwe działania niepożądane oraz sposoby ich eliminacji; zasady prawidłowego
dawkowania i przygotowania leku do podania; efekt terapeutyczny możliwy do uzyskania
dzięki zastosowaniu danego leku; rodzaje inhalatorów: zalety i wady, zasady ich doboru,
komory inhalacyjne).
Podstawowe problemy lekowe związane z farmakoterapią astmy (niestosowanie się do
zaleceń lekarza, brak skuteczności farmakoterapii spowodowany nieprawidłową aplikacją
leku wziewnego, ekspozycja na czynniki ryzyka, interakcje leków przeciwastmatycznych,
zapobieganie działaniom niepożądanym).
Edukacja pacjenta z astmą.
Monitorowanie skuteczności terapii przeciwastmatycznej.
Leczenie niefarmakologiczne.
Rola farmaceuty w opiece nad pacjentem z astmą oskrzelową, z uwzględnieniem
poszczególnych grup pacjentów (dzieci, kobiety w ciąży, osoby dorosłe, osoby w wieku
podeszłym).
Realizacja opieki farmaceutycznej u pacjentów chorych na astmę – studium przypadku.
 Opieka farmaceutyczna w cukrzycy
Rola farmaceuty w profilaktyce cukrzycowej (czynniki ryzyka, objawy sugerujące rozwój
cukrzycy, rodzaje badań, wpływ stylu życia na leczenie i profilaktykę cukrzycy, skutki
nieleczenia / nieprawidłowego leczenia cukrzycy, cukrzyca ciężarnych).
Niefarmakologiczne leczenie cukrzycy (dieta cukrzycowa – zalecenia żywieniowe,
aktywność fizyczna i zmniejszenie masy ciała).
Farmakologiczne leczenie cukrzycy (doustne leki przeciwcukrzycowe, Insulinoterapia).
Ocena skuteczności terapii przeciwcukrzycowej (samodzielne monitorowanie stężenia
glukozy we krwi).
Edukacja chorego w celu ograniczenia czynników ryzyka.
Realizacja opieki farmaceutycznej u pacjentów chorych na cukrzycę – studium przypadku.
 Opieka farmaceutyczna w schorzeniach układu mięśniowo – szkieletowego:
Edukacja pacjenta ze zmianami w układzie ruchu m.in. kontuzje mechaniczne, RZS,
osteoporoza, dna moczanowa (objawy chorobowe, interpretacja wyników; zasady
postępowania leczniczego - leczenie farmakologiczne i niefarmakolokogiczne).
Przykłady problemów lekowych pojawiających się w terapii schorzeń związanych
z układem mięśniowo – szkieletowym.
Realizacja opieki farmaceutycznej u pacjentów ze schorzeniami układu mięśniowo szkieletowego - studium przypadku.
 Opieka farmaceutyczna w schorzeniach układu neurologicznego:
Edukacja pacjenta ze zmianami neurologicznymi typu: padaczka, choroba Parkinsona
(objawy chorobowe, ogólne zasady postępowania leczniczego - leczenie farmakologiczne
i niefarmakolokogiczne).
Przykłady problemów lekowych pojawiających się w terapii schorzeń układu nerwowego.
Realizacja opieki farmaceutycznej u pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego studium przypadku.
Seminaria
Wprowadzenie do opieki farmaceutycznej, problemy medyczne, problemy lekowe, plan
terapeutyczny, problem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych.
Podstawy prawne do prowadzenia opieki farmaceutycznej w aptece.

Formy
i metody
dydaktyczne
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Metody podające – prelekcja, objaśnienia;
Metody aktywizujące - dyskusja;
Metody praktyczne – praca z użyciem komputera, przypadki pacjentów, pokazy, burza
mózgów, przygotowanie pisemnej informacji dla pacjenta;
Praca z tekstem źródłowym, charakterystyka produktów leczniczych, ulotki lekowe.

Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

P_W05

P_W06
P_U01
P_U02

P_U03

P_U04
P_U05
P_U06

Ocena aktywności studentów podczas wszystkich zajęć dydaktycznych;
Merytorycznie poprawne rozwiązanie przypadków pacjentów;
Pozytywna ocena z poszczególnych zajęć dydaktycznych;
Końcowy test zaliczeniowy (uzyskanie min. 60% punktów);
Końcowe zaliczenie praktyczne – rozwiązanie przypadku pacjenta.
1. Rutter P.; wyd. polskie pod red. J. Pluty: Opieka farmaceutyczna, Elsevier 2006.
2. Polak S., Skowron A., Turska W., Wiśniowska B.: Prowadzenie opieki farmaceutycznej
i rozwiązywanie problemów lekowych na wybranych przykładach. Biblioteka Czasopisma
Aptekarskiego. Farmapress, Warszawa 2010.
3. Brandys J. [red].: Apteka plus pacjent. Farmaceuta jako profesjonalny doradca, Raabe
2008.
Zieglmeier M., Hein T.; wyd. polskie pod red. P. Niewińskiego: Interakcje leków,
MedPharm Polska 2009.
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.
Emeryk A. red. Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci, Elsevier Urban &
Partner 2006.
Lehnen J. red. Panaszek B., Pluta J., Bohater P.: Choroby układu oddechowego,
MedPharm Polska 2011.
Jasik M: Opieka diabetologiczna. Wybrane zagadnienia z diabetologii klinicznej dla
aptekarzy. Biblioteka Naukowa Czasopisma Aptekarskiego, Warszawa 2005.
Jachowicz R.: Farmacja Praktyczna, PZWL 2007.
Strony internetowe firm farmaceutycznych produkujących leki stosowane w wyżej
wymienionych schorzeniach.
Efekty kształcenia
Zna i rozumie ideę opieki farmaceutycznej.
Zna zasady prowadzenia wywiadu medycznego, służącego do
wykrywania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów
lekowych.
Zna narzędzia i zasady dokumentowania opieki farmaceutycznej.
Zna i rozumie podstawy prawne prowadzenia opieki
farmaceutycznej w polskim systemie zdrowotnym.
Zna
i
rozumie
zasady
monitorowania
skuteczności
i bezpieczeństwa farmakoterapii indywidualnego pacjenta
w procesie opieki farmaceutycznej, a także narzędzia ułatwiające
wykrywanie problemów lekowych.
Zna i rozumie znaczenie i rolę farmaceuty w nadzorowaniu
farmakoterapii pacjentów przewlekle chorych.
Udziela informacji o działaniu leku w sposób zrozumiały dla
pacjenta.
Przygotowuje plan opieki farmaceutycznej obejmujący ustalenie
celów terapii oraz wskazanie działań pozwalających na ich
realizację.
Określa i różnicuje zakres informacji zdrowotnych niezbędnych w
procesie opieki farmaceutycznej dla pacjentów z różnymi
chorobami przewlekłymi.
Przygotowuje plan edukacji pacjenta w celu rozwiązywania
wykrytych problemów lekowych.
Przeprowadza wywiad z pacjentem w celu zebrania informacji
niezbędnych do wdrożenia i prowadzenia opieki farmaceutycznej.
Przygotowuje dla pacjenta zindywidualizowane materiały
edukacyjne, w tym ulotki dotyczące leków oraz zasad

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
E.W6
E.W7

E.W8
E.W9
E.W11

E.W12
D.U18
E.U5

E.U7

E.U8
E.U31
E.U32
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P_U07
P_U08

P_ U09

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

samodzielnego
monitorowania
wybranych
parametrów
klinicznych.
Wykrywa i klasyfikuje problemy lekowe oraz proponuje sposób
ich rozwiązania.
Przeprowadza edukację pacjenta związaną ze stosowanymi przez
niego lekami oraz innymi problemami dotyczącymi jego zdrowia
i choroby, jeżeli mogą mieć wpływ na skuteczność
i bezpieczeństwo farmakoterapii.
Korzysta z drukowanych i elektronicznych narzędzi
dokumentowania opieki farmaceutycznej.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

E.U33
E.U35

E.U36

10 x 4h
1 x 2h
1 x 3h
5x 1h

42h

10 x 2h
1 x 2h
15h

20h
2h
15h

3h
5h

87 h
Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

50h

2

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

67h

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
P_ U09
Data
opracowania
programu
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Formujące
Ocena aktywności studenta.
Bieżąca ocena pracy studenta.

Podsumowujące
Kolokwium zaliczeniowe (test)
Kolokwium zaliczeniowe – praktyczne
(rozwiązanie przypadku pacjenta)

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć.
Bieżąca ocena pracy studenta.
Ocena aktywności studenta.
Bieżąca ocena pracy studenta.

2.12.2012r.

Program
opracowała

dr Arleta Matschay

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA
Prawo farmaceutyczne
Katedra i Zakład
Farmakoekonomiki i Farmacji
Społecznej

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
MK_37

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Punkty
ECTS

stacjonarne
1

prof. dr hab.
Elżbieta Nowakowska
elapharm@ump.edu.pl
61 854 68 94

semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
IX
30
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: E. Praktyka farmaceutyczna
Podstawowe informacje dotyczące etyki ogólnej, bioetyki, marketingu i zarządzania,
farmakoekonomiki
Praca farmaceuty w sektorze farmaceutycznym i dziedzinach pokrewnych wymaga znajomości
prawa farmaceutycznego.
Duży postęp technologiczny w zakresie wytwarzania leków i nieograniczony dostęp do niektórych
grup leków stwarza zagrożenie ich nadużywania, stąd zachodzi konieczność zwrócenia uwagi
studentów na nowelizacje aktów prawnych, które mają chronić szeroko pojęty interes społeczny.
Omówione zostaną podstawowe akty prawne dotyczące stosowania i przestrzegania prawa
farmaceutycznego w Polsce na tle dyrektyw UE.
obowiązkowy

Wykłady
 Akty prawne dotyczące farmacji. Konstytucja RP. Rynek farmaceutyczny w Polsce - rola
i miejsce w systemie ochrony zdrowia.
 Zawód farmaceuty, nabycie i utrata prawa wykonywania zawodu, odpowiedzialność
dyscyplinarna, samorząd zawodowy - organizacja i struktura, prawa i obowiązki farmaceuty,
formy wykonywania zawodu.
 Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zakres świadczeń opieki zdrowotnej,
Narodowy Fundusz Zdrowia. Innowacyjność w polskim systemie ochrony zdrowia. Rola
leków innowacyjnych w polityce lekowej. Polityka lekowa państwa, praktyka polska,
a standardy światowe.
 Europejskie ustawodawstwo w zakresie prawa farmaceutycznego i ochrony zdrowia, badania
rynkowe - potrzeby, oczekiwania i preferencje systemu ochrony zdrowia poszczególnych grup
zawodowych i pacjentów.
 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 psychotropowymi i odurzającymi.
 Odpowiedzialność prawna farmaceuty - karna, cywilna, zawodowa. Prawa pacjenta.
 Zasady dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków,
suplementów diety. Obrót środkami farmaceutycznymi - hurtownie, apteki, apteki internetowe,
obrót poza apteczny, uregulowania prawne dotyczące obrotu lekami, reklama leków, produkt
innowacyjny w przemyśle farmaceutycznym. Pharmacovigilance – nadzór nad
bezpieczeństwem produktu leczniczego.
 Zasady wytwarzania i rejestracji produktów farmaceutycznych. Zasady Dobrej Praktyki
Wytwarzania. Zasady systemu refundacyjnego. Odpłatność za leki. Zarządzanie apteką
i hurtownią, obowiązki kierownika, uregulowania prawne.
 Struktura organizacyjna i zadania inspekcji farmaceutycznej. Zasady funkcjonowania rynku
hurtowego, import równoległy.
 Ochrona własności intelektualnej w przemyśle farmaceutycznym, patenty, prawa wyłączności
danych, wyłączność rynkowa a lek generyczny. Okres przejściowy w zakresie wyłączności
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danych.
 Prawne aspekty prowadzenia opieki farmaceutycznej. Heath Technology Assessment/
Evidence Base Medicine w farmakoterapii i przemyśle farmaceutycznym.
 Prawne aspekty badań klinicznych, zasady prowadzenia i nadzór nad badaniami. Zasady
i możliwość ubezpieczeń. Teoria i praktyka.
 Koszyk świadczeń zdrowotnych i usług medycznych. Świadczenia gwarantowane
i niegwarantowane. Leki w koszyku procedur gwarantowanych.
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż
3 pozycje)
Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03

P_U01
P_U02

Bilans
nakładu
pracy
studenta
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Prezentacje multimedialne

Zaliczenie pisemne - test
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 z późniejszymi zmianami - Prawo Farmaceutyczne i aktualne
przepisy prawa farmaceutycznego www.sejm.gov.pl/prawo, bieżące nowelizacje.
2. Włudyka T., Smega Ł., Smega M.: Podstawy prawa dla farmaceutów Ośrodek Informacji
Naukowej Warszawa 2002.
3. Nestorowicz M. Prawo Medyczne, Toruń 2005.
1.
2.
3.
4.

Kodeks Cywilny - nowelizacja z 2012.
Ustawa – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 119 ze zmianami do 2010).
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24 ze zmianami do 2012).
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 Nr 47 ze zmianami).
Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Efekty kształcenia
zna
podstawowe
farmaceutycznego;

akty

prawne

rynku E.W1., E.W2., E.W3., E.W6.,
E.W9., E.W10., E.W33.,
E.W32
zna przepisy prawne związane z badaniami klinicznymi oraz E.W22., E.W23., E.W28.,
wytwarzaniem i dopuszczaniem do obrotu produktów E.W29., E.W30., E.W31.
leczniczych;
potrafi przedstawić funkcjonujące w Polsce i na świecie systemy E.W34., E.W36, E.W54
opieki zdrowotnej oraz zasady finansowania świadczeń
zdrowotnych;
rozumie i przedstawia podstawowe definicje związane E.U15., E.U42.
z produktami leczniczymi oraz wskazuje źródłowe akty prawne;
opisuje regulacje prawne potrzebne do uzyskania zawodu E.U13., E.U15.
farmaceuty oraz przedstawia instytucje publiczne odpowiedzialne
za nadzór nad prowadzeniem sprzedaży produktów leczniczych;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
15 x 2h
30h
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

dotyczące

-

30h

Wskaźniki
ilościowe

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

30h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

-

-

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć

6.11.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Egzamin teoretyczny testowy

mgr Katarzyna Boczar
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
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FARMACJA
Propedeutyka onkologii dla
farmaceutów

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
MK_13

Punkty
ECTS

stacjonarne
2

Oddział Chirurgii Głowy i
Szyi i Onkologii
Osoba odpowiedzialna
Laryngologicznej prof. dr hab. W. Golusiński
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
Wielkopolskie Centrum
Onkologii w Poznaniu
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
obowiązkowy
IX
30
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści podstawowych – A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji
- podstawowa wiedza w zakresie fizjologii i patofizjologii człowieka
- podstawowa wiedza dotycząca anatomii prawidłowej oraz anatomii radiologicznej rejonu głowy
i szyi
1. Wprowadzenie do tematu Onkologii. Przekazanie informacji dotyczących epidemiologii
chorób nowotworowych w Polsce i na świecie. Zapoznanie studentów z programami
profilaktyki chorób nowotworowych w Polsce. Zapoznanie z najczęstszymi objawami
chorób nowotworowych z procesem diagnostyki i zasadami leczenia nowotworów.
Przedstawienie onkologii jako interdyscyplinarnej dziedziny medycyny. Przedstawienie
trudności pojawiających się w trakcie procesu diagnostycznego oraz powikłań leczenia
onkologicznego. Wykorzystywanie podstawowych technik rentgenowskich do diagnostyki
chorób nowotworowych narządów wewnętrznych i układu kostnego.
2. Wykształcenie umiejętności zdefiniowania problemu diagnostycznego i dostosowania
postępowania diagnostycznego do indywidualnego problemu pacjenta, rozpoznawania
podstawowych struktur anatomicznych głowy i szyi w różnych badaniach obrazowych,
rozmowy z pacjentem onkologicznym.
3. Oswojenie studenta z pacjentem onkologicznym szczególnie rejonu głowy i szyi,
z czynnikami obniżającymi jakość życia pacjenta.
Seminaria
1. Nowotwory jako problem społeczny i medyczny. Profilaktyka chorób nowotworowych
w Polsce.
2. Metody diagnostyczne stosowane w Onkologii. Wczesne objawy chorób nowotworowych.
3. Sytuacje szczególne w onkologii.
4. Leczenie wspomagające w Onkologii. Problem jakości życia. Strategia leczenia
nowotworów.
5. Nowotwory głowy i szyi w ujęciu interdyscyplinarnym.
6. Klinika najczęstszych chorób nowotworowych, przedstawienie onkologii jako nauki
wielodyscyplinarnej
w
praktyce
(uczestniczenie
w
zebraniach
Zespołu
Interdyscyplinarnego).
1. Seminaria w formie prezentacji ustnych z wykorzystaniem projektora slajdów, w trakcie
których zostaną omówione tematy z zakresu Propedeutyki Onkologii oraz przedstawione
wybrane przypadki kliniczne z dokładnym omówieniem procesu diagnostycznego
(wywiad, badanie kliniczne pacjenta, ocena wykonanych badań Rtg, TK, MR, PET, USG)
oraz planowanej terapii.
2. Wymagany aktywny udział studentów podczas zajęć.
3. W trakcie seminariów możliwość ćwiczeń na Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi, co da
możliwość przeniesienia wiedzy teoretycznej na praktykę.
4. Środki dydaktyczne: projektor, negatoskop, badania obrazowe Rtg, KT, MR, PET
w formie wydrukowanych klisz lub płyt CD, ultrasonograf.

Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

Typ oceny: podsumowujące (P)
Test wiedzy, studium przypadku – warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik testu
końcowego.
Onkologia, podręcznik dla studentów i lekarzy, Radzisław Kordek, Via Medica, Gdańsk 2007,
wyd. 3.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

P_U01

P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Onkologia Kliniczna tom I i II- Maciej Krzakowski, Borgis, Warszawa 2006, wyd. 2.

Efekty kształcenia
Rozumie uwarunkowania społeczne zdrowia i choroby.
Zna podstawy epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej.
Posiada wiedzę szczegółową dotyczącą anatomii radiologicznej,
charakterystyki obrazu prawidłowego i patologii.
W zakresie swoich kompetencji rozumie symptomatologię
chorób nowotworowych, proces diagnostyczny i leczniczy.
Rozumie miejsce onkologii we współczesnej medycynie.
Posiada umiejętność oceny i interpretacji badań w zakresie
kompetencji personelu technicznego elektroradiologii. Potrafi
komunikować się z pacjentem. Potrafi pracować w zespole.
Stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu. Potrafi
współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie
ochrony zdrowia. Przestrzega zasad etyki zawodowej.
Przestrzega tajemnicy lekarskiej i innych praw pacjenta.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
A.W4, A.W28, A.W31, A.W32
A.W31, E.W53
A.W4
A.W15, A.W17

A.U21, A.U22

A.K1, A.K2, B.K3

10 x 3h
5x 1h

30h
5h

10 x 1h
1 x 10h

10h
10h
55h

Liczba godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

35h

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

40h

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.
Umiejętność formułowania trafnych wniosków.
Zdolność wnikliwej obserwacji.

Podsumowujące
Test teoretyczny
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P_W04
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

448

Umiejętność formułowania trafnych wniosków.
Zdolność wnikliwej obserwacji.
Zdolność do samodzielnej pracy i pracy w zespole.
01-12-2012

Program opracowała

Ewa Majchrzak

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia

FARMACJA
Technologia postaci leku III

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_26
4
ECTS
modułu
prof. dr hab. Janina Lulek
Osoba odpowiedzialna

Katedra i Zakład Technologii
jlulek@ump.edu.pl
Postaci Leku; Pracownia
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
61 854-66-60
Farmacji Praktycznej
semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
obowiązkowy
IX
12
3
i liczba godzin
Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Grupa treści kierunkowych: C. Analiza, synteza i technologia leków
Wiadomości z zakresu Technologii Postaci leku I oraz Technologii Postaci leku II.
Nabycie przez studentów wybranych umiejętności praktycznych oraz poszerzenie wiedzy
w obszarach zagadnień związanych z: nowoczesną technologią farmaceutyczną (liposomy
i mikrocząstki) oraz technologią półstałych postaci leku (hydrożele, preparaty ochronne i kremy
kosmetyczne).
Ćwiczenia
REOLOGIA
- nabycie umiejętności w zakresie wykonania pomiarów właściwości reologicznych półstałych
postaci leku (hydrożeli) oraz interpretacji uzyskanych wyników;
LIPOSOMY I MIKROKAPSUŁKI
- otrzymanie mikrokapsułek żelatynowych (metoda koacerwacji); otrzymanie (metoda Benghama)
i klasyfikacja liposomów;
PREPARATY OCHRONNE, KREMY HYDROFILOWE
- technologia sporządzania półstałych postaci leku w skali laboratoryjnej i przemysłowej,
charakterystyka kremów hydrofilowych, wymagania stawiane tej postaci leku oraz preparatyka
kremów kosmetycznych na bazie kwasu stearynowego.
Seminaria
Reologia farmaceutyczna i kosmetyczna.
Znaczenie reologii w procesach technologicznych; charakterystyka układów Newtonowskich
i nienewtonowskich; aparatura stosowana w pomiarach reologicznych; analiza przypadku.
Metody podające : wprowadzenie informacyjne, prezentacja multimedialna.
Metody aktywizujące: wyszukiwanie i praca z materiałami źródłowymi, dyskusja w czasie
seminarium i cwiczeń, przygotowanie indywidualne lub zespołowe prezentacji.
Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne (samodzielne lub w grupach wykonanie preparatu
wykonanie niezbędnych obliczeń i protokołu, formułowanie własnych wniosków), pokaz obsługi
i działania sprzętu specjalistycznego.
ZALICZENIE PRZEDMIOTU TPL III
I. Warunki zaliczenia ćwiczeń i seminarium z TPL III
1. Obecność na wszystkich zajęciach.
2. Wykonanie prezentacji na seminarium oraz części praktycznej ćwiczeń.
3. Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego z ćwiczeń.
Kolokwium wejściowe obejmuje pięć pytań opisowych: max. 10 punktów
6,0 pkt.- dostateczny
7,0 pkt.-dość dobry
8,0 pkt.-dobry
9,0 pkt.- ponad dobry
10 pkt. - bardzo dobry
Końcowa ocena ćwiczenia obejmuje: ocenę z teoretycznego przygotowania do zajęć (sprawdzenie
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wiedzy w formie wejściówki), stopień zaangażowania w praktyczne wykonanie ćwiczenia oraz
jakość opracowanego protokołu.
4. Uzyskanie pozytywnego wyniku kolokwium zaliczeniowego w formie testu jednokrotnego
wyboru, 30 pytań max. 30 pkt.
18-20 pkt.-dostateczny
21-23 pkt.- dość dobry
24-26 pkt.-dobry
27-28 pkt.- ponad dobry
29-30 pkt. – bardzo dobry
II. Warunki zaliczenia egzaminu oraz kryteria końcowej oceny z przedmiotu TPL III
Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego obejmującego treści programowe zrealizowane
w ramach przedmiotów TPL II i TPL III (wykłady, seminaria, ćwiczenia)
jest zaliczenie przedmiotu TPL II, zaliczenie ćwiczeń i seminarium z TPL III oraz zaliczenie
sprawdzianu praktycznego (zaprojektowanie rozwoju/wytwarzania wybranej postaci leku w skali
laboratoryjnej lub przemysłowej).
Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru (100 pytań, max 100 pkt.)
Skala ocen z egzaminu końcowego
Liczba punktów
% poprawnych odpowiedzi
Ocena
60-67
60-67
dostateczny
68-76
68-76
dość dobry
77-85
77-85
dobry
86-93
86-93
ponad dobry
94-100
94-100
bardzo dobry
W końcowej ocenie egzaminu uwzględnia się liczbę punktów uzyskanych z I i II części egzaminu
oraz dodatkowe punkty za oceny uzyskane z zaliczenia TPL II oraz ćwiczeń i seminarium z TPL
III.
Punkty doliczane do punktów uzyskanych z egzaminu (uwzględnione w końcowej ocenie
przedmiotu Technologia Postaci Leku III).
Ocena uzyskana na
zaliczeniu przedmiotu

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż
3 pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
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Liczba dodatkowych punktów
TPL II

TPL III

Dostateczny
0
0
Dość dobry
0,5
0,5
Dobry
1,0
1,0
Ponad dobry
2,0
2,0
Bardzo dobry
3,0
3,0
1. S. Janicki, A. Fiebig i M. Sznitowska (red) „Farmacja stosowana”, PZWL, Wydanie IV
poprawione i uzupełnione lub nowsze.
2. Farmakopea Polska wyd. IX PTFarm Warszawa 2011.
3. Müller R.H., Hildebrand G.E. (red.) „Technologia nowoczesnych postaci leków”, WL
PZWL, Warszawa 2003.
1. G. Banker, S Banker, C. T. Rhodes “Modern Pharmaceutics”, Fourth Edition, Marcel
Dekker Inc. 2006.
2. Wybrane artykuły z piśmiennictwa naukowego i branżowego dotyczące treści
programowych przedmiotu TPL III, wskazane przez nauczyciela lub wyszukane przez
studentów.
3. Wszystkie pozycje literatury podstawowej i obowiązującej wykazane w opisie przedmiotu
TPL II (do egzaminu końcowego).
Efekty kształcenia
zna metody sporządzania półstałych postaci leku w skali

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W25

P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

laboratoryjnej i przemysłowej oraz zasady pracy urządzeń do ich
wytwarzania;
zna właściwości funkcjonalne substancji pomocniczych i wie jak
dokonywać ich wyboru w zależności od rodzaju postaci leku;
zna pojęcia z zakresu analizy reologicznej półstałych preparatów
farmaceutycznych;
rozumie rolę i znaczenie nowoczesnych nośników substancji
leczniczych w opracowywaniu postaci leku o kontrolowanym
uwalnianiu;
potrafi wyznaczyć i zinterpretować podstawowe parametry
reologiczne półstałych postaci leku;
potrafi wykonać wybrane „nowoczesne” nośniki i inkorporować
do nich substancję aktywną w warunkach laboratoryjnych;
wyszukuje w piśmiennictwie informacje naukowe dokonuje ich
wyboru i oceny oraz wykorzystuje je w celach praktycznych;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
- (wiedza wejściowa)
- opracowanie protokołu ćwiczeń
przygotowanie do seminariów *
- przygotowanie prezentacji
- zapoznanie się z piśmiennictwem specjalistycznym związanym z
treścią ćwiczeń i seminariów
przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego
przygotowanie do egzaminów
- przypomnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu TPL II
- przypomnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu TPL III
Łączny nakład pracy studenta

C. W27
C.W29
C.W27

C.U34
C.U32
C. U38

3x4
1x3
3x1

12
3
3

3x2
3x1

6
3

1x2
5

2
5

12

12

50
10

60
106h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

18

1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

31

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia

Formujące

Podsumowujące

Studenci oceniani są na podstawie:
- obecności na zajęciach,
- weryfikacji wiedzy w formie pisemnej, wejściówki przed
rozpoczęciem zajęć,
- prawidłowego wykonania zadań przewidzianych dla danego
ćwiczenia,
- opracowania protokołu wraz z wynikami i wnioskami,
- weryfikacji posiadanej wiedzy teoretycznej w formie pisemnej kolokwium wyjściowe 30 pytań testowych.
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P_W01
P_W02

P_W03

P_W04
P_U01

P_U02

P_U03

Data
opracowania
programu

452

W zakresie postaw weryfikacja zachowań i umiejętności studenta
odbywa się podczas ćwiczeń/seminarium przez prowadzącego
zajęcia i polega na obserwacji pracy studenta, jego
zaangażowania, samodzielności pracy, aktywności i staranności.
wejściówka
dyskusja w czasie ćwiczeń
wejściówka
dyskusja w czasie ćwiczeń
wejściówka
dyskusja w czasie ćwiczeń
ocena zdolności do samodzielnej i zespołowej pracy
(prezentacja)
wejściówka
dyskusja w czasie ćwiczeń
dyskusja w czasie ćwiczeń
obserwacja podczas zajęć
ocena zdolności do samodzielnej pracy
dyskusja w czasie ćwiczeń
obserwacja podczas zajęć
ocena zdolności do samodzielnej pracy
dyskusja w czasie ćwiczeń i seminarium
ocena zdolności do samodzielnej i zespołowej pracy
(prezentacja)
01 grudnia 2012r.

Program opracowały

- kolokwium zaliczeniowe
- egzamin teoretyczny po
zakończeniu zajęć oraz
zaliczeniu ćwiczeń i
seminarium z TPL III

mgr Katarzyna Wróblewska
prof. dr hab. Janina Lulek

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
Modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu

FARMACJA
Ćwiczenia specjalistyczne i
metodologia badań
Katedry Wydziału
obowiązkowy

semestr
X

Poziom i
forma studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
MK_45

Punkty ECTS

wykłady
-

35 (15 – ćw.
specjalistyczne; 20 –
praca magisterska)

kierownicy prac magisterskich

Osoba odpowiedzialna
Forma zajęć
i liczba godzin

stacjonarne

ćwiczenia
375 (175 – ćw. spec.; 200

seminaria
-

– praca magisterska)

Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
F. Metodologia badań naukowych
Wiedza z zakresu treści podstawowych i kierunkowych farmacji.
Celem kształcenia jest uzyskanie poszerzonej wiedzy w zakresie wybranych obszarów nauk
farmaceutycznych oraz metod i technik badawczych stosowanych w ramach realizowanego
projektu.
Ćwiczenia
Zapoznanie z metodami badawczymi stosowanymi w realizacji projektu, wykonanie projektu,
analiza i interpretacja wyników. Omówienie celu badań, przegląd aktualnego piśmiennictwa, zasad
przygotowania pracy magisterskiej oraz prezentacja wyników badań.
Inne Konsultacje z promotorem pracy magisterskiej.

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04

Analiza wyników badań, prezentacje multimedialne.

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy magisterskiej jest wykonanie części eksperymentalnej,
przygotowanie pracy magisterskiej.
Obrona pracy – prezentacja celu, wyników i wniosków pracy.
Zdanie egzaminu magisterskiego.
Związana z tematyką pracy magisterskiej.
Związana z tematyką pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia
Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie podstawowych
i kierunkowych obszarów nauk farmaceutycznych.
Zna metody i techniki badawcze stosowane w ramach
realizowanego projektu.
Potrafi zaplanować eksperyment i omówić jego cel oraz
spodziewane wyniki.
Umie interpretować dane doświadczalne i odnosi je do aktualnego
stanu wiedzy w danej dziedzinie farmacji.
Umie korzystać z literatury naukowej krajowej i zagranicznej.
Umie
samodzielnie
przeprowadzić
eksperyment
oraz
interpretować i dokumentować wyniki.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
F.W1
F.W2
F.U1
F.U2
F.U3
F.U4
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P_U05
P_U06
P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Umie przygotować pracę magisterską zgodnie z regułami
redagowania prac naukowych.
Umie prezentować wyniki badań.
Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do
wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji.
Posiada umiejętność pracy w zespole.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
Opracowanie uzyskanych wyników *
przygotowanie pracy magisterskiej *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

F.U5
F.U6
B.K1
B.K2
B.K3

75 x 5 h

375 h

10 x 5 h

50 h

20 x 10 h
20 x 10 h

200 h
200 h

10 x 5 h

50 h
875 h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

425 h

17

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

775 h

31

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_K01
P_K02
P_K03
Data
opracowania
programu
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Formujące
Obserwacja pracy studenta i bieżąca weryfikacja wiedzy w trakcie
realizacji pracy magisterskiej.

08.11.2012 r.

Program opracowała

Podsumowujące
Przygotowanie pracy
magisterskiej i egzamin
magisterski.

prof. dr hab. Anna Jelińska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

FARMACJA
Praktyka zawodowa
w aptece

Jednostka
realizująca

Wydział Farmaceutyczny

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

obowiązkowy

Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

semestr
XI

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
MK_48
30
ECTS
modułu
prof.dr hab. Lucjusz Zaprutko
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

zaprutko@ump.edu.pl
61/8546670

ćwiczenia
960

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiedza z zakresu Technologii Postaci Leku I -III, Chemii Leków, Farmakologii, Farmakognozji,
Bromatologii, Farmakoterapii, Farmacji Praktycznej, Opieki Farmaceutycznej, Prawa
Farmaceutycznego, Praktyki w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej.
Wg aktów prawnych:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. – Dz.U. 2009 Nr 3, poz. 215;
2. UIA art. 2c ust. 6 z dnia 19 kwietnia 1991 r. – Dz, U. 2008 Nr 136, poz. 856;
3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. – Dz.
U. 2007 Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.
Pogłębianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie farmacji
aptecznej, zdobytych w czasie pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku farmacja, ze
szczególnym uwzględnieniem: sporządzania produktów leczniczych, przechowywania
i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, opanowania w praktyce zasad dobrej
praktyki aptecznej w tym udzielania informacji o lekach, doradzania pacjentowi, promocji zdrowia
oraz podstaw etycznych, prawnych i administracyjnych pracy farmaceuty w aptece.
Ćwiczenia
Student po zakończeniu praktyki powinien posiadać umiejętności w zakresie:
1) stosowania przepisów dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty, prowadzenia apteki,
przepisów prawa pracy oraz zasad kodeksu etyki zawodowej;
2) stosowania zasad rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów
medycznych, określonych w odrębnych przepisach;
3) oceny jakości postaci produktów leczniczych, leków recepturowych i aptecznych, w
zakresie metod i środków dostępnych w aptece;
4) wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem
obrotu w aptekach;
5) stosowania szczególnych zasad wydawania leków bardzo silnie działających,
psychotropowych i środków odurzających, określonych w odrębnych przepisach;
6) komunikacji interpersonalnej z pacjentami, ich opiekunami, lekarzami oraz pozostałymi
pracownikami ochrony zdrowia;
7) praktycznej realizacji opieki farmaceutycznej w aptece;
8) prowadzenia dokumentacji aptecznej oraz posługiwania się i administrowania systemami
informatycznymi apteki;
9) stosowania zasad dobrej praktyki aptecznej;
10) prawidłowego sporządzania leków recepturowych i aptecznych;
11) prawidłowego sporządzania leków w warunkach aseptycznych;
12) stosowania zasad organizacji pracy w aptece a uwzględnieniem przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy;
13) przygotowanie zamówień i współpraca z hurtowniami oraz posługiwanie się lekospisami i
bazami danych o lekach.
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Formy
i metody
dydaktyczne

Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_U01
P_U02
P_U03

P_U04

P_U05

P_U06
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Metody podające – objaśnienia;
Metody aktywizujące - dyskusja;
Metody praktyczne – praca z użyciem recept, receptariusza, komputera;
Praca z tekstem źródłowym, charakterystyka produktów leczniczych, ulotki lekowe;
Ocena aktywności studentów podczas pracy w aptece;
Merytorycznie poprawne rozwiązanie i realizacja recept w aptece pod nadzorem;
Praktyczne wypełnianie Dziennika Praktyki i zeszytu pomocniczego z opisem
wykonanych recept;
Pozytywna ocena z przebiegu zajęć dydaktycznych w aptece podczas praktyki
(w tym opinia opiekuna praktyki w aptece oraz nauczyciela akademickiego nadzorującego
przebieg praktyki);
Końcowe zaliczenie (zaliczenie ustne / pisemne).
Praktykę zawodową zalicza Dziekan na podstawie wymaganych wpisów w Dzienniku
praktyki zawodowej w aptece, w tym na podstawie opinii Opiekuna i zaświadczenia o
odbyciu 6 – miesięcznej praktyki zawodowej w aptece, potwierdzonego przez Opiekuna
praktyki i Kierownika Apteki oraz po jej uprzednim zaliczeniu przez nauczyciela
akademickiego.
Rutter P.; wyd. polskie pod red. J. Pluty: Opieka farmaceutyczna, Elsevier 2006.
Brandys J. [red].: Apteka plus pacjent. Farmaceuta jako profesjonalny doradca, Raabe
2008.
Farmakopea Polska IX i suplementy do FPIX, PTFarm, Warszawa 2011 i 2012.
Lennecke K., Hagel K., Przondziono K.; wyd. polskie pod red. Filipek B.: Samoleczenie.
Poradnik dla farmaceutów, MedPharm Polska 2006
Zieglmeier M., Hein T.; wyd. polskie pod red. P. Niewińskiego: Interakcje leków,
MedPharm Polska 2009
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
Jachowicz R.: Farmacja Praktyczna, PZWL 2007
„Receptura apteczna” pod red. R. Jachowicz, PZWL, Warszawa 2008
Strony internetowe firm farmaceutycznych produkujących leki stosowane w wyżej
wymienionych schorzeniach.
Aktualne zapisy prawne (Ustawy, Rozporządzenia, Komunikaty GIF-u).
Efekty kształcenia
Potrafi ocenić wybrane właściwości fizyczne i biofarmaceutyczne
leku recepturowego i przedstawiać sposób jego wytwarzania.
Potrafi wyjaśnić znaczenie postaci leku recepturowego i jego
składu dla efektu terapeutycznego.
Potrafi ocenić właściwości aplikacyjne leku recepturowego na
podstawie jego składu i doradzić właściwy sposób użycia, w
zależności od postaci leku.
Potrafi scharakteryzować czynniki, które wpływają na trwałość
postaci leku recepturowego oraz dobrać właściwe opakowanie
bezpośrednie i określić warunki przechowywania danej postaci
leku.
Potrafi korzystać z farmakopei, receptariuszy i przepisów
technologicznych, wytycznych oraz literatury dotyczącej
technologii i jakości postaci leków recepturowych.
Potrafi prawidłowo wykonać lek recepturowy, wybrać
opakowania oraz określić termin ważności i sposób
przechowywania.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.U9
C.U10
C.U11

C.U12

C.U27

C.U28

P_U07

P_U08
P_U09

P_U10

P_U11
P_U12

P_U13
P_U14

P_U15
P_U16
P_U17

P_U18

P_U19

P_U20
P_U21
P_U22

P_U23
P_U24
P_U25

P_U26

Potrafi rozpoznać i rozwiązać problemy wynikające ze składu
leku recepturowego przepisanego na recepcie oraz dokonać
weryfikacji jego składu, w celu prawidłowego jego sporządzenia
oraz dokonać kontroli dawek.
Potrafi wykonać preparaty recepturowe
w warunkach
aseptycznych i wybrać właściwą metodę wyjałowienia.
Potrafi ocenić jakość leku recepturowego metodami wizualnymi
(jednorodność, właściwa konsystencja i forma (np. czopki, barwa,
zapach) oraz jednolitość masy dozowanych postaci leku.
Potrafi
wyszukać informacje naukowe dotyczące leku
recepturowego (np. z elektronicznych baz danych UM) oraz
wykorzystać je w celach praktycznych.
Prezentuje prawidłowe postawy etyczno – moralne w sytuacjach
pojawiających się w praktyce aptecznej.
Realizuje receptę lekarską z wykorzystaniem aptecznego
programu komputerowego oraz udziela odpowiednich informacji
dotyczących wydawanego leku, z uwzględnieniem sposobu
przyjmowania, w zależności od jego formy farmaceutycznej.
Przeprowadza konsultację farmaceutyczną podczas wydawania
leku dostępnego bez recepty lekarskiej.
Przygotowuje informację szczegółową dotyczącą warunków
przechowywania leków i wyrobów medycznych, realizuje
zamówienia leku do apteki oraz informuje pacjenta o sposobie
użycia wyrobu medycznego i testu diagnostycznego.
Udziela informacji o działaniu leku w sposób zrozumiały dla
pacjenta.
Wskazuje produkty lecznicze i wyroby medyczne wymagające
specjalnych warunków przechowywania.
Wskazuje właściwy sposób postępowania z lekiem w czasie jego
używania, opisuje etapy postępowania z lekiem w aptece otwartej
od momentu zamówienia do wydania pacjentowi, przeprowadza
rozmowę z pacjentem w celu doradzenia produktu leczniczego lub
innego produktu w aptece.
Przygotowuje plan opieki farmaceutycznej obejmujący ustalenie
celów terapii oraz wskazanie działań pozwalających na ich
realizację.
Określa i różnicuje zakres informacji zdrowotnych niezbędnych w
procesie opieki farmaceutycznej dla pacjentów z różnymi
chorobami przewlekłymi.
Przygotowuje plan edukacji pacjenta w celu rozwiązywania
wykrytych problemów lekowych.
Opisuje rolę i zadania poszczególnych organów samorządu
zawodowego oraz wskazuje prawa i obowiązki jego członków.
Wymienia formy wykonywania zawodu farmaceuty oraz
przedstawia regulacje w zakresie uzyskania prawa wykonywania
zawodu farmaceuty.
Rozumie potrzebę funkcjonowania kodeksu etyki w praktyce
zawodowej.
Przeprowadza wywiad z pacjentem w celu zebrania informacji
niezbędnych do wdrożenia i prowadzenia opieki farmaceutycznej.
Przygotowuje dla pacjenta zindywidualizowane materiały
edukacyjne, w tym ulotki dotyczące leków oraz zasad
samodzielnego
monitorowania
wybranych
parametrów
klinicznych.
Wykrywa i klasyfikuje problemy lekowe oraz proponuje sposób
ich rozwiązania.

C.U29

C.U30
C.U34

C.U38
E.U27
E.U28

E.U29
E.U30

D.U18
E.U3
E.U4

E.U5

E.U7

E.U8
E.U14
E.U15

E.U25
E.U31
E.U32

E.U33
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P_U27

P_U28
P_U29
P_U30
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Przeprowadza edukację pacjenta związaną ze stosowanymi przez
niego lekami oraz innymi problemami dotyczącymi jego zdrowia i
choroby, jeżeli mogą mieć wpływ na skuteczność i
bezpieczeństwo farmakoterapii.
Korzysta z drukowanych i elektronicznych narzędzi
dokumentowania opieki farmaceutycznej.
Stosuje Kodeks Etyki Aptekarza RP.
Odnosi się do zasad etyki zawodowej farmaceuty i praw pacjenta
w relacji z pacjentem i personelem medycznym.
Posiada umiejętność pracy w zespole.
Godziny kontaktowe z opiekunem praktyki w aptece
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń (zeszyt pomocniczy)*
Przygotowanie karty przebiegu praktyki (dziennik praktyki)
przygotowanie do zaliczenia
Łączny nakład pracy studenta

E.U35

E.U36
E.U53
E.U54
B. K3

120 x 8h

960h

20 x 1h

20h

20 x 1h
30 x 1h
30 x 1h
20 x 1h

20h
30h
30h
20h
1080h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela
* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba ECTS

980h
30
1040h

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
P_U09
P_U10
P_U11
P_U12
P_U13
P_U14
P_U15
P_U16
P_U17
P_U18
P_U19
P_U20
P_U21
P_U22
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Formujące

Podsumowujące

Weryfikacja wiedzy i umiejętności studenta prowadzona jest Zaliczenie praktyczne
ćwiczeń.
poprzez:
- sprawdzenie wiedzy przed rozpoczęciem pracy (kontrola ustna)
- obserwację pracy studenta (oceniana jest samodzielność pracy,
aktywność, staranność, rozwój manualnych umiejętności,
komunikacji interpersonalnej z pacjentami, ich opiekunami,
lekarzami oraz pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia
komunikacji z pacjentem).
Weryfikacja postawy studenta prowadzona przez opiekuna polega
na obserwacji: punktualności, aktywności i zaangażowania.
Zadania studenta:
- indywidualne wykonanie leków recepturowych lub aptecznych
w tym sporządzania leków w warunkach aseptycznych, pod
kontrolą opiekuna
- opracowanie dokumentacji sporządzonych preparatów (odpis
recepty, sprawdzenie i ewentualna korekta dawkowania,
obliczenie ilości substancji czynnych i pomocniczych potrzebnych
do sporządzenia preparatu, działanie i zastosowanie preparatu)
- wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
będących przedmiotem obrotu w aptekach w tym stosowania
szczególnych zasad wydawania leków bardzo silnie działających,
psychotropowych i środków odurzających, określonych w

P_U23
P_U24
P_U25
P_U26
P_U27
P_U28
P_U29
P_U30
P_K01
Data
opracowania
programu

odrębnych przepisach;
- praktycznej realizacji opieki farmaceutycznej w aptece;
- prowadzenia dokumentacji aptecznej oraz posługiwania się i
administrowania systemami informatycznymi apteki;
- stosowania zasad dobrej praktyki aptecznej;
- stosowania zasad organizacji pracy w aptece a uwzględnieniem
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
- przygotowanie zamówień i współpraca z hurtowniami oraz
posługiwanie się lekospisami i bazami danych o lekach.

21.01.2012r.

Program opracowała

dr Arleta Matschay
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V rok
Przedmioty fakultatywne

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA
Aktywność ruchowa promocją
zdrowia
Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu
fakultatywny

semestr
IX-X

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_2
1
ECTS
modułu
Osoba odpowiedzialna
dr Janusz Przybylski
(imię, nazwisko, email,
61-854-70-99
nr tel. służbowego)
Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

ćwiczenia
30

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Ma podstawową wiedzę dotyczącą reakcji organizmu na wysiłek fizyczny o zróżnicowanej
intensywności. Zna podstawowe funkcje układów: nerwowego, krążenia, oddechowego,
mięśniowego.
Zapoznanie studenta z formami aktywności ruchowej promującymi zdrowie.
Podanie wiedzy dotyczącej planowania i oceniania obciążeń podczas ćwiczeń fizycznych.
Zapoznanie studenta z możliwością wykorzystania aktywności ruchowej jako terapii
antystresowej.
Nabycie umiejętności zastosowania różnych przyborów i przyrządów do realizacji
określonej formy aktywności ruchowej.
Zdobycie umiejętności planowania ćwiczeń fizycznych oraz oceny ich obciążeń.
Nabycie umiejętności wykorzystania ruchu jako środka odstresowującego.
Uznaje potrzebę aktywności ruchowej w celu promowania zdrowia.
Własną aktywnością ruchową promuje zdrowy tryb życia.
Potrafi określić działania służące realizacji określonego celu.
Przestrzega zasad BHP podczas ćwiczeń.
Ćwiczenia - aerobic
Ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu, basic aerobik. Przepisy BHP i regulamin zaliczenia
przedmiotu.
Doskonalenie kroków bazowych aerobiku.
Latino aerobik – układ choreograficzny oparty na krokach salsy.
Ogólnorozwojowe ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem piłek Thera band.
Stretching jako przykład ćwiczeń fizycznych polegający na rozciąganiu i uelastycznieniu
mięśni.
ABT – przykładowe ćwiczenia wzmacniające brzuch, pośladki i uda.
Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem taśm Thera band.
Pilates jako przykład ćwiczeń fizycznych angażujących ciało i umysł.
Ćwiczenia - siłownia
Korzystanie z urządzeń w siłowni w sposób efektywny i bezpieczny.
Dobór właściwych ćwiczeń oporowych stymulujących harmonijny rozwój poszczególnych
grup mięśniowych.
Sposoby intensyfikacji ćwiczeń oporowych stosowanych w siłowni zwiększających
sprawność mięśniową.
Dobór obciążeń do ćwiczeń oporowych wpływających na: masę mięśniową, siłę
mięśniową, wytrzymałość siłową.
Dobór ćwiczeń i obciążeń do prozdrowotnego treningu siłowego.
Wyrównywanie dysproporcji mięśniowych wykorzystując trening body building.
Kształtowanie sylwetki z zastosowaniem ćwiczeń oporowych.
Sposoby i formy stosowania regeneracji w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń siłowych.
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Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
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Ćwiczenia – siłownia cardio
Zapoznanie z bezpiecznym korzystaniem z maszyn aerobowych – monitoring tętna jako
wyznacznik intensywności wysiłku.
Określanie indywidualnych możliwości wysiłku w pracy tlenowej i mieszanej na
maszynach aerobowych – zastosowanie podstawowego wzoru 220 – wiek (wg Coopera).
Kształtowanie prawidłowej masy ciała poprzez ćwiczenia w pracy tlenowej – trening
zdrowotny.
Kształtowanie wytrzymałości w pracy tlenowej metodą ciągłą ze stałym obciążeniem na
maszynach aerobowych.
Kształtowanie siły mięśniowej w pracy tlenowej na cykloergometrach i crosstreinerach.
Kształtowanie sprawności mięśniowej w pracy tlenowej na ergometrach – programowanie
indywidualnego wysiłku wg oczekiwań i potrzeb.
Kształtowanie wytrzymałości metodą zmienną i interwałową w pracy tlenowej i mieszanej.
Ćwiczenia na maszynach aerobowych kształtujące i ujędrniające sylwetkę oraz
poprawiające wydolność organizmu – trening zdrowotny.
Ćwiczenia - taniec
Zapoznanie z bezpiecznym wykonywaniem ćwiczeń przy muzyce. Ćwiczenia izolacji ciała
- głowy, ramion, klatki piersiowej, tułowia, bioder i nóg w różnych pozycjach,
wykonywane
w zmieniającym się tempie.
Body and Mind Balet- rozwijanie świadomości własnego ciała dzięki wykorzystaniu
elementów tańca klasycznego.
Body Art- nabieranie prawidłowych nawyków ruchowych poprzez odpowiednie ćwiczenia
i pozycje ciała wykonywane przy spokojnej często klasycznej muzyce.
Choreoterapia- terapeutyczna forma tańca pozwalająca między innymi na osiągnięcie
równowagi psychofizycznej.
Revial Dance- nauczanie choreografii tańca rewiowego, układy zbiorowe wykorzystujące
nietypowe przybory np. laski, wstążki, chusty.
Twist&Roll On 60’s Floor- podstawowe kroki twista i rock n’ roll’a przy muzyce lat
sześćdziesiątych.
Jazz Dance- relise contract- bazowe elementy jazzu i ich zastosowanie w prostym układzie
choreograficznym.
Funky- podstawowe kroki, obroty, slajdy, skoki, utrzymane w funkowym
charakterze tańca.
Twórcze, odtwórcze , analityczne, syntetyczne , mieszane, aktywizujące.
Obecność na wszystkich zajęciach.
Przedstawienie w formie teoretycznej i praktycznej indywidualnego programu ćwiczeń, dzięki
którym student realizuje i osiąga cele fakultetu.
Kuiński H. Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera Warszawa 2002.
Kuński H. Podstawy treningu zdrowotnego. S i T Warszawa 1985.
E. Kubiak, Aerobik czy fitness. Poznań 2002.
T. Stefaniak. Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Warszawa 1995.
Ainsworth B. Compendium of Physical Activities: an update of activity codes and MET
intensities. Med Sci Sport Exerc 2000.

Efekty kształcenia
Zna różne formy aktywności ruchowej.
Zna sposoby planowania i oceniania obciążeń podczas ćwiczeń

Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia

P_W03
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
P_K02
P_K03
P_K04

Bilans
nakładu
pracy
studenta

fizycznych.
Zna sposoby wykorzystania różnych form aktywności ruchowej jako
środka odstresowującego.
Potrafi zastosować odpowiednie przybory, przyrządy i formy aktywności
ruchowej.
Wykazuje umiejętności zaplanowania obciążenia podczas ćwiczeń
ruchowych i oceny ich wpływu na organizm.
Potrafi dobrać formę aktywności ruchowej w celu rozładowania stresu.
Rozumie potrzebę aktywności ruchowej w celu promowania zdrowia.
Poprzez własną aktywność ruchową promuje zdrowy tryb życia.
Wybiera optymalne rozwiązania służące realizacji zamierzonego celu.
Potrafi dbać o bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
14 x 2
2x1
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

20.12.2012r.

Program opracował

Liczba
ECTS

30h
1

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym
Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
P_K02
P_K03
P_K04
Data
opracowania
programu

30h

30h

Podsumowujące
Przedstawienie
w
formie
teoretycznej
i praktycznej indywidualnego programu ćwiczeń
dzięki którym student realizuje i osiąga cele
fakultetu.

mgr Paweł Kowalski
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż
3 pozycje)

Literatura
uzupełniając
a
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FARMACJA
Badania kliniczne
Katedra i Zakład Farmacji
Klinicznej i Biofarmacji
fakultatywny

semestr
IX

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_7

Punkty
ECTS

(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

wykłady
-

1
prof. dr hab.
Edmund Grześkowiak
grzesko@ump.edu.pl
61 6687837

Osoba odpowiedzialna

Forma zajęć
i liczba
godzin

stacjonarne

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiedza z zakresu następujących przedmiotów: Farmakologia z farmakodynamiką, Farmakoterapia
z naukową informacją o lekach, Prawo farmaceutyczne
Zapoznanie studentów z aktualnymi aktami prawnymi z zakresu badań klinicznych w Polsce i na
świecie.
Przygotowanie studenta do pracy w jednostkach prowadzących badania kliniczne oraz omówienie
zagadnień dotyczących odpowiedzialności farmaceuty szpitalnego biorącego udział w badaniach
klinicznych.
Seminaria
1. Przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu badań klinicznych w Polsce i na świecie.
2. Przedstawienie polskich i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących prowadzenia
badań klinicznych.
3. Przedstawienie zagadnień dotyczących dokumentacji badania klinicznego, zakresu
odpowiedzialności farmaceuty szpitalnego, organizacji, metodyki, audytów, inspekcji,
specyfiki badań klinicznych fazy I - IV oraz zakresu obowiązków monitora badań klinicznych
– wizyta w jednostce medycznej przeprowadzającej badania kliniczne (Szpital Kliniczny).
Seminaria z prezentacją multimedialną.
Wizyta w Szpitalu Klinicznym prowadzącym badania kliniczne - analiza i dyskusja dotycząca
przykładowych badań klinicznych.
Test wielokrotnego wyboru (MCQ – Multiple Choice Questions). Kolokwium zaliczeniowe bez oceny.
Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
1. Walter M. Badania kliniczne. Organizacja, nadzór, monitorowanie. Wydawnictwo
OINPHARMA, Warszawa 2004.
2. Materiały dydaktyczne udostępniane studentom przez nauczycieli prowadzących seminaria.
1. Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o zmianie ustawy — Prawo farmaceutyczne.
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie Dobrej Praktyki
Klinicznej.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie sposobu prowadzenia
badań klinicznych z udziałem małoletnich.
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie inspekcji badań
klinicznych.
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora.
6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/20/WE z dnia 4 kwietnia 2001 roku
w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw

7.

8.
9.
10.
Przedmiotow
e efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03

P_W04

P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej
w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania
przez człowieka.
Dyrektywa Komisji 2005/28/WE z dnia 8 kwietnia 2005 roku ustalająca zasady oraz
szczegółowe wytyczne dobrej praktyki klinicznej w odniesieniu do badanych produktów
leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi.
Deklaracja Helsińska z 1964 r.
EudraLex - Volume 10 Clinical trials guidelines.
Wytyczne FDA- Code of Federal Regulations.
Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Efekty kształcenia

zna prawne, etyczne i metodyczne aspekty prowadzenia badań E.W22
klinicznych i zasady funkcjonowania ośrodka badań klinicznych;
zna rolę farmaceuty w prowadzeniu badań klinicznych;
E.W23
zna i rozumie zasady dopuszczania do obrotu produktów
leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów
diety;
zna instytucje publiczne i niepubliczne biorące udział w procesie
planowania, prowadzenia, nadzorowania i kontrolowania badań
klinicznych;
zna i rozumie zasady przeprowadzania i organizacji badań z
udziałem ludzi, w tym badań opisowych i eksperymentalnych;
zna i rozumie zasady monitorowania bezpieczeństwa produktów
leczniczych po wprowadzeniu ich do obrotu;
zna przepisy prawne dotyczące etyki badań naukowych, badań
prowadzonych na zwierzętach i eksperymentów medycznych;
zna prawa pacjenta;

E.W28

zarządza gospodarką produktów leczniczych przeznaczonych do
badań klinicznych;
aktywnie uczestniczy w badaniach klinicznych;

E.U12

przygotowuje zgłoszenie działania niepożądanego leku
odpowiednich organów;
interpretuje wyniki metaanalizy z badań eksperymentalnych i
klinicznych;
stosuje Kodeks Etyki Aptekarza RP;

E.W41
E.W43
E.W5
E.W54

E.U40
do

odnosi się do zasad etyki zawodowej farmaceuty i praw pacjenta w
relacji z pacjentem i personelem medycznym;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwium
przygotowanie do egzaminu

E.W29

E.U50
E.U5
E.U53
E.U54

3x5h

15 h

3x1h
1x7h

3h
7h
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Łączny nakład pracy studenta

25 h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15 h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

18 h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
Data
opracowania
programu

468

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena
umiejętności dyskusji i interpretacji omawianych
problemów.

Kolokwium zaliczeniowe

Ocena zdolności do samodzielnej pracy jako osoby
współuczestniczącej w badaniach klinicznych lub
oceniającej sposób ich prowadzenia.

Kolokwium zaliczeniowe

09.11.2012r.

Program opracował

prof. dr hab. Edmund Grześkowiak

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
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przedmiotu/
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realizująca
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kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
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Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)

Farmacja
Biostatystyka – metody
zaawansowane
Katedra i Zakład Informatyki i
Statystyki
fakultatywny

Poziom i forma
jednolite magisterskie
stacjonarne
studiów
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_10
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Jerzy Moczko,
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

semestr Forma zajęć
VII - IX i liczba godzin

wykłady
-

jmoczko@ump.edu.pl
tel.: 61 854-68-10

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Ukończone zajęcia z zakresu statystyki.
Nabycie wiedzy z zakresu tworzenia zbiorów danych w pakiecie STATISTICA PL. Nabycie
wiedzy z zakresu wykorzystania pakietu statystycznego STATISTICA PL do wielowymiarowej
analizy statystycznej.
Nabycie wiedzy z zakresu elementów Data Mining.
Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania pakietu STATISTICA PL do wielowymiarowej
analizy statystycznej i Data Mining.
Zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych badań.
Gotowość do uczenia się przez całe życie.
Ćwiczenia:
I. Tworzenie zbiorów danych w pakiecie STATISTICA PL.
II. Wnioskowanie statystyczne (testy wielowymiarowe)
D. model regresji wielowymiarowej
E. model regresji logistycznej
F. analiza dyskryminacyjna
III. Elementy Data Mining (drzewa regresyjno-klasyfikacyjne, metoda k-najbliższych
sąsiadów).
Ćwiczenia praktyczne przy komputerze, analiza przykładowych danych medycznych.
1. Zaliczony sprawdzian praktyczny przy użyciu komputera.
2. Obecność na wszystkich zajęciach kontrolowanych.
1. Petrie A., Sabin C.: Statystyka medyczna w zarysie ; Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Warszawa 2006.
2. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach
z medycyny, t.II i tIII; StatSoft Kraków 2006.
3. Moczko J.A., Bręborowicz G.H.: Nie samą biostatystyką...;OWN Poznań 2010.
1. Wiesław Wagner, Piotr Błażczak, Statystyka matematyczna z elementami
doświadczalnictwa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 1992.
2. Jerzy Greń, Statystyka matematyczna modele i zadania, Wyd. 8 PWN, Warszawa 1984.
3. Andrzej Luszniewicz, Teresa Słaby, Statystyka stosowana, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 1996.
4. Radosław Kala, Statystyka dla przyrodników, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im.
Augusta Cieszkowskiego, Poznań 2002.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
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P_W01
P_U01

P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Zna metody testowania hipotez statystycznych oraz znaczenie
korelacji i regresji.
Stosuje metody statystyczne do opracowania danych z badań ,
ocenia rozkład zmiennych losowych , wyznacza średnią, medianę,
przedział ufności, wariancję i odchylenie standardowe, formułuje i
testuje hipotezy statystyczne oraz dobiera i stosuje metody
statystyczne w opracowaniu wyników obserwacji i pomiarów.
Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji .
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów*
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

B.W25
B.U14

B.K2

15 x 1h
2x 1h

15h
2h

10 x 1h
1 x 2h

10h
2h
29h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

17h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
P_K01
Data
opracowania
programu

470

Formujące
obserwacja pracy studenta podczas zajęć

29.10.2012r.

Program opracował

Podsumowujące
zaliczenie praktyczne przy
komputerze

dr Michał Michalak

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Farmakokinetyka
w praktyce klinicznej obliczenia

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Farmacji
Fizycznej i Farmakokinetyki

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_U01

FARMACJA

fakultatywny

semestr
VII, VIII, IX

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_18
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Franciszek Główka
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

glowka@ump.edu.pl
61 854-64-37

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Ukończony kurs farmakokinetyki.
Celem kształcenia jest nabycie umiejętności zastosowania wiedzy z farmakokinetyki w praktyce
klinicznej w celu ustalenia lub skorygowania schematu dawkowania dla indywidualnego pacjenta.
Seminaria
Obliczanie podstawowych parametrów farmakokinetycznych: klirensu, objętości
dystrybucji oraz biologicznego okresu półtrwania na podstawie wartości stężeń
oznaczonych w próbkach krwi pacjentów.
Wybór odpowiedniego równania farmakokinetycznego.
Interpretacja wartości stężeń oznaczonych we krwi pacjentów po podaniu leku.
Obliczanie klirensu kreatyniny na podstawie stężenia kreatyniny oznaczonego we krwi
pacjenta.
Obliczanie parametrów farmakokinetycznych wybranych leków: antybiotyków
aminoglikozydowych (amikacyna, tobramycyna), karbamazepiny, metotreksatu,
fenobarbitalu, fenytoiny, teofiliny, kwasu walproinowego, leków immunosupresyjnych
(cyklosporyna, takrolimus, sirolimus) w określonych przypadkach klinicznych.
Ćwiczenia praktyczne polegające na samodzielnym i w grupie analizowaniu przypadków
klinicznych oraz wykonywaniu obliczeń parametrów farmakokinetycznych za pomocą
komputerów.
Zaliczenie pisemne oraz obecność na zajęciach.

1. Shargel L. Wu-Pong S., Yu A.B.C. Applied biopharmaceutics & pharmacokinetics. McGraw Hill
2005.
2. Burton M.E., Shaw L.M., Schentag J.J., Wiliams W.E.: Aplied Pharmacokinetics
&Pharmacodynamics. Lippincott Williams & Wilkins, 4th edition, 2006.
3. Tozer T.N., Rowland M.: Introduction to pharmacokinetics and pharmacodynamics. The
Quantitative basis of drug therapy. Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
1. Winter M.E: Basic Clinical Pharmacokinetics. Lippincott Williams&Wilkins, 4th edition, 2003.
2. Bauer L.A.: Applied Clinical Pharmacokinetics. McGraw Hill, 2nd edition, 2008.

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

ma wiedzę z zakresu farmakokinetyki oraz rozumie konieczność D.W2, D.W7, D.W8
jej zastosowania w praktyce klinicznej;
zna równania służące do obliczania podstawowych parametrów D.W9, D.W10
farmakokinetycznych;
potrafi zinterpretować wartości stężeń oznaczonych u pacjentów D.U6
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P_U02

P_U03
P_K01
P_K02
P_K03

Bilans
nakładu
pracy
studenta

po podaniu leku;
potrafi zastosować odpowiednie równania matematyczne do
obliczenia stężeń lub parametrów farmakokinetycznych
w konkretnych przypadkach klinicznych;
potrafi zaprojektować lub zmodyfikować schemat dawkowania
dla indywidualnego pacjenta;
ma świadomość ważności i zrozumienie skutków działania
farmaceuty w indywidualizacji terapii pacjentów;
zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego/kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

D.U6, D.U7

D.U7, D.U8
A.K1
B.K2
B.K3

3
3
6

15h

3h
2h
1h

6h

6 x 1h
1 x 3h

6h
3h
30h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

21h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
P_K02
P_K03
Data
opracowania
programu
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Formujące
Ocena umiejętności zrozumienia problemu

Podsumowujące
Zaliczenie w formie
sprawdzianu praktycznego

Ocena sposobu rozwiązania problemu

7.12.2012r.

Program opracował

prof. dr hab. F. Główka

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Farmakoterapia
geriatryczna - analiza
przypadków

Jednostka
realizująca

Katedra Geriatrii i
Gerontologii

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa

FARMACJA

fakultatywny

Semestr
IX

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_20

Punkty
ECTS

1

prof. dr hab. n. med. Katarzyna
Wieczorowska-Tobis
geriatria@ump.edu.pl
tel.: 61 854 65 73

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

stacjonarne

wykłady
-

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiedza z zakresu farmakologii, biofarmacji, farmakokinetyki i farmakodynamiki.
Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z zasadami prowadzenia opieki farmaceutycznej nad
pacjentem w wieku podeszłym w aspekcie praktycznej umiejętności analizy poprawności
farmakoterapii pacjenta
Seminaria
1. Odrębności farmakoterapii wieku podeszłego.
2. Kryteria poprawności leczenia osób starszych.
3. Podstawowe zasady bezpiecznej farmakoterapii w starości.
4. Potencjalne błędy popełniane podczas leczenia osób starszych.
5. Praktyka opieki farmaceutycznej – analiza przypadków pacjentów.
1. Dyskusja zagadnień problemowych, m.in. w oparciu o wiedzę zdobytą w ramach
samokształcenia.
2. Warsztat i dyskusja – analiza przypadków pacjentów.
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz samodzielne wykonanie przez Studenta
analizy poprawności farmakoterapii pacjenta (analiza przypadku).
1. Wieczorowska-Tobis. K., Grześkowiak E, Jóźwiak A. Farmakoterapia geriatryczna.
Akademia. Medycyny; Warszawa 2008.

(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U01
P_U02

1. Pharmindex.
2. Danysz A, Buczko W. Kompendium farmakologii i farmakoterapii Elsevier Urban&Partner
Wrocław 2008, wyd.5.
Efekty kształcenia
Rozumie odrębności farmakoterapii wieku podeszłego.
Zna podstawowe zasady bezpiecznej farmakoterapii w starości.
Zna potencjalne błędy popełniane podczas leczenia osób
starszych.
Definiuje kryteria poprawności leczenia osób starszych.
Zna zasady prowadzenia opieki farmaceutycznej nad pacjentem
starszym z wielolekowością.
Wykazuje
umiejętność
charakterystyki
odrębności
i podstawowych zasad bezpiecznej farmakoterapii w geriatrii.
Potrafi zastosować w praktyce kryteria poprawności leczenia osób
starszych.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
E.W12, E.W14
E.W12, E.W14
E.W7, E.W11
E.W11
E.W7, E.W11, E.W12, E.W14,
E.W27
E.U6
E.U6, E.U7
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P_U03
P_U04
P_K01
P_K02
P_K03
P_K04

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wykazuje umiejętność wykrywania potencjalnych błędów
popełnianych podczas leczenia osób starszych.
Potrafi przeprowadzić analizę poprawności farmakoterapii
pacjenta.
Prowadzi opiekę farmaceutyczną w oparciu i normy i zasady
etyczne.
Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych i stałego
poszerzania wiedzy i umiejętności zawodowych.
Potrafi współpracować w zespole
Posiada nawyk propagowania zachowań prozdrowotnych
i prowadzenia działań pomocowych .
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

E.U6, E.U9
E.U5, E.U7, E.U8
A.K1
B.K1
B.K3
A.K2, A.K3

3 x 5h

15h

3 x 4h

12h

27h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

27h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
P_K02
P_K03
P_K04
Data
opracowania
programu

474

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

Podsumowujące
Zaliczenie: analiza przypadku.

Ocena zdolności do samodzielnej pracy.

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

08.11.2012r.

Program opracowały

prof. dr hab. n. med. Katarzyna
Wieczorowska-Tobis,
dr n. farm. Agnieszka Neumann-Podczaska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

Poziom i forma
studiów

FARMACJA
Interakcje roślinnych
surowców naturalnych
z produktami leczniczymi
i suplementami diety
Katedra i Zakład Naturalnych
Surowców Leczniczych i
Kosmetycznych
semestr
fakultatywny
IX

Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_22

Punkty
ECTS

1

dr Joanna Nawrot
joannac@ump.edu.pl
618480475

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

stacjonarne

wykłady
-

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Znajomość podstaw farmakokinetyki (LADME) i farmakodynamiki (mechanizmy działania leków,
interakcje leków).Umiejętność integrowania wiedzy z zakresu farmakologii, farmakognozji, leków
pochodzenia naturalnego i bromatologii.
Znajomość problematyki interakcji i zagrożeń z tym związanych w aspekcie działań niepożądanych
pomiędzy lekami roślinnymi, syntetycznymi, a suplementami diety i pożywieniem. Umiejętność
rozpoznawania interakcji oraz wykazywanie wrażliwości w zakresie raportowania tych zdarzeń
(obowiązek ustawowy).
Seminaria
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 złożonych preparatach pochodzenia naturalnego; konsekwencje
wystąpienia interakcji podczas leczenia substancjami pochodzenia roślinnego; 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 niepożądanych
w Polsce, Europie i na świecie.
Seminaria z prezentacją multimedialną i czynnym udziałem studentów.

Zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru.
1. Harkness R., Bratman S.: Mosby’s handbook of drug-herb 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/Lippincottt Williams & Wilkins Health, 2nd edit.,
2008.
1. Jarosz M., Dzieniszewski J. (red.): Suplementy diety a zdrowie; WL PZWL, Warszawa
2008.
2. Jarosz M., Dzieniszewski J.: Uważaj co jesz, gdy zażywasz leki. Interakcje między
żywnością suplementami diety, a lekami; WL PZWL, Warszawa 2007.
Efekty kształcenia
Zna problematykę interakcji i zagrożeń jakie ze sobą niosą.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W37; C.W41
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P_W02
P_W03
P_W04

P_U01
P_U02

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Zna przyczyny oraz mechanizmy interakcji w zakresie leku
roślinnego.
Zna negatywne i pozytywne aspekty interakcji.
Ma świadomość zagrożeń i konsekwencji zdrowotnych
wynikających z niewłaściwego stosowania surowców roślinnych
oraz interakcji z lekami syntetycznymi i suplementami diety.
Potrafi przewidzieć ryzyko wystąpienia interakcji w złożonych
preparatach roślinnych.
Potrafi omówić surowce roślinne w zakresie ich stosowania,
przeciwwskazań, interakcji i działań niepożądanych.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

C.W40; D.W2; D.W7
D.W46; D.U17; D.U37
C.W41

D.W42; C.U15
D.U66; D.U67

5 x 3h

15h

5 x 2h
1 x 5h

10h
5h
30h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

25h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
Data
opracowania
programu
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Formujące
Obserwacja studenta w trakcie zajęć.

Podsumowujące
Kolokwium zaliczeniowe w formie testu
wielokrotnego wyboru.

Ocena zdolności studenta do samodzielnej pracy na
podstawie przewidywania interakcji w złożonych
preparatach roślinnych.
17.11.2012r.

Program opracowała

dr Joanna Nawrot

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

P_U01
P_U02
P_K01

FARMACJA
Kosmetyka naturalna
Katedra i Zakład Naturalnych
Surowców Leczniczych i
Kosmetycznych
semestr
fakultatywny
IX

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_29
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Gerard Nowak
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

gnowak@ump.edu.pl
61 847-06-28

wykłady
-

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Wiedza podstawowa na temat surowców pochodzenia naturalnego. Właściwości leczniczych
i kosmetycznych grup związków naturalnych.
Poznanie składu, właściwości i zastosowania kosmetyków pochodzenia naturalnego.
Seminaria
Omówienie warunków, jakie muszą spełniać certyfikowane kosmetyki naturalne.
Omówienie naturalnych kosmetyków w aspekcie procesów biologicznych zachodzących w skórze;
preparaty: nawilżające, opóźniające procesy starzenia, wpływające na koloryt skóry,
promieniochronne, wzmacniające naczynia krwionośne. Zapoznanie się ze składem
certyfikowanych kosmetyków naturalnych.
Seminaria z prezentacją multimedialną i z czynnym udziałem studentów.

Zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru.
1. Lamer-Zarawska E., Noculak-Palczewska A. „Kosmetyki naturalne”, Astrum, Wrocław
1994.
2. Lamer-Zarawska E., Chwała C., Gwardys A. „Rośliny w kosmetyce i kosmetologii
przeciwstarzeniowej”, PZWL, Warszawa 2012.
1. Malinka W. „Zarys chemii kosmetycznej”, Volumed, Wrocław 1999.

Efekty kształcenia
Zna surowce naturalne wchodzące w skład kosmetyków
naturalnych.
Zna surowce naturalne wykazujące działanie: nawilżające,
opóźniające procesy starzenia, wpływające na koloryt skóry,
promieniochronne,
wzmacniające
naczynia
krwionośne,
przeciwdrobnoustrojowe.
Potrafi omówić właściwości i zastosowanie surowców
i kosmetyków naturalnych.
Potrafi zanalizować skład kosmetyków naturalnych i na tej
podstawie określić ich zastosowanie.
Wyciąga i formuje wnioski z własnych obserwacji.

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W36
C. W37

C.U11
D.U36
B.K2
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Bilans
nakładu
pracy
studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

5 x 3h

15h

5 x 1h
1x 5h

5h
5h
25h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

20h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu
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Formujące
Ocena zdolności do samodzielnej pracy na
podstawie wykonanej prezentacji.

12.11.2012r.

Program opracowała

Podsumowujące
Kolokwium
sprawdzające wiedzę studenta
dotyczącą właściwości i zastosowania surowców i
kosmetyków naturalnych.

dr Maria Urbańska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia

FARMACJA
Łatwiej być mężczyzną czy
kobietą? Andropauza i
menopauza
Katedra i Zakład Technologii
Postaci Leku; Pracownia
Farmacji Praktycznej
fakultatywny

semestr
IX

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_34

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

Punkty
ECTS

stacjonarne
1

dr n. farm. Magdalena OlejniczakRabinek
mrabinek@ump.edu.pl
61 8547206

wykłady
-

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

Podstawowe wiadomości z zakresu: farmakologii, farmakoterapii, fizjologii i patofizjologii:
andropauzy, menopauzy, przerostu gruczołu krokowego, chorób narządu wzroku, schorzeń tarczycy
oraz podstaw opieki farmaceutycznej.
Przygotowanie praktyczne studentów do pracy w aptece ogólnodostępnej.
Poradnictwo w zakresie stosowania leków ze szczególnym zwróceniem uwagi na postać leku, drogę
aplikacji leku, dawkowanie leku.
Umiejętność przeprowadzenia wywiadu z pacjentem i udzielenia pomocy w zakresie doboru leków
Cel
OTC w wymienionych schorzeniach.
kształcenia
Wykrywanie problemów lekowych pomiędzy lekami Rx i OTC stosowanymi przez pacjenta.
Umiejętność przekazywania informacji naukowej o leku w sposób zrozumiały dla pacjenta.
Kształtowanie postawy farmaceuty jako członka zespołu medycznego.
Seminaria
Uaktualnienie wiedzy na temat przyczyn, objawów, diagnozy, profilaktyki i leczenia andropauzy,
zaburzeń erekcji, przerostu gruczołu krokowego, menopauzy i okresu klimakterium, zakażeń układu
moczowego, zespołu suchego oka oraz wybranych problemów tyreologicznych. Przeprowadzenie
Treści
wywiadu z pacjentem (rozpoznanie różnicowe) i dobór odpowiedniego preparatu OTC.
programowe
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. Wykrywanie problemów lekowych. Leczenie niefarmakologiczne; wpływ
stylu życia; używek; diety; aktywności fizycznej.
Metody podające wprowadzające w tematykę zajęć (wykład, prelekcja, objaśnienie).
Formy
Metody aktywizujące (metody przypadków, dyskusja, burza mózgów).
i metody
Praca z charakterystykami produktów leczniczych i materiałami źródłowymi.
dydaktyczne
Zaliczenie.
Forma
Ocenie podlegać będzie aktywność studentów podczas zajęć oraz poprawność merytoryczna i forma
i warunki
wykonania projektu końcowego.
zaliczenia
1. Raabe wyd.: Apteka plus pacjent. Farmaceuta jako profesjonalny doradca.
Literatura
2. K. Lennecke, K. Hagel, K. Przondziono; wyd. polskie pod red. B. Filipek: Samoleczenie.
podstawowa
(nie więcej niż Poradnik dla farmaceutów, MedPharm Polska 2006.
3 pozycje)
3. R. Jachowicz: Farmacja Praktyczna, PZWL 2007.
1. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy.
Literatura
uzupełniająca 2. Framm J., Anschütz M., Heydel E., Mehrwald A., Richter A., Schomacker G., Stranz D.; wyd.
polskie pod red. E. Chlebody: Profile działania leków, MedPharm Polska, Wrocław 2007.
Przedmiotowe
Odniesienie do
efekty
Efekty kształcenia
kierunkowych efektów
kształcenia
kształcenia
(symbol)
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania E.W14
P_W01
i postępowania terapeutycznego w przypadku andropauzy
Warunki
wstępne
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P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_U01

P_U02

P_U03

P_U04
P_U05
P_U06
P_K01
P_K02
P_K03
P_K04

Bilans
nakładu
pracy
studenta

i menopauzy;
zna i rozumie podstawowe zasady farmakoterapii i fitoterapii
związane z wymienionymi w treściach programowych
schorzeniami;
zna zasady wydawania leków z apteki (Rx, OTC, suplementy
diety);
zna podstawowe źródła informacji o leku;
zna zasady prowadzenia rozmowy z pacjentem w warunkach
apteki ogólnodostępnej;
zna zasady i cele edukacji pacjenta;
potrafi skutecznie komunikować się pacjentem;
potrafi przeprowadzić konsultację farmaceutyczną podczas
wydawania leku bez recepty lub suplementu diety;
potrafi udzielić rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej
działania produktów leczniczych i preparatów roślinnych
stosowanych w okresie andropauzy i menopauzy, ich właściwego
dawkowania oraz przyjmowania ;

C.W41
D.W18
D.W19; D.W20
E.W1
E.W18
E.W13
E.W7
A.W29
E.U29

C.U15
D.U44
D.U45
D.U47
D.U64
potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować C.U38
informacje z różnych źródeł, dokonywać ich krytycznej oceny
oraz formułować opinie, a także wykorzystywać informacje w
praktyce;
potrafi wykorzystywać różne źródła informacji do samodzielnego E.U41
i twórczego rozwiązywania problemów;
potrafi zaprojektować skład preparatu złożonego;
D.W42; D.U35
potrafi przygotować i udzielić informacji o leku w sposób D.U18; D.U51; E.U32
zrozumiały dla pacjenta;
jest przygotowany do realizacji celów edukacyjnych w pracy A.K2
zawodowej;
ma
świadomość
potrzeby
propagowania
zachowań A.K3
prozdrowotnych;
posiada nawyk wyszukiwania i selekcjonowania informacji;
B.K1
potrafi przygotowywać informacje o leku (ulotki);
B.K1
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
3 x 5h
15h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
- przygotowanie do zajęć
- przygotowanie do analizy przypadku
przygotowanie do kolokwium
przygotowanie do egzaminów
Łączny nakład pracy studenta

2 x 2h
4 x 2h
1 x 2h

29h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe
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4h
8h
2h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

27h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_K01
P_K02
P_K03
P_K04
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące
kolokwium teoretyczne

analiza przypadku w trakcie zajęć
obserwacja pracy studenta
obserwacja pracy studenta
analiza przypadku w trakcie zajęć
analiza przypadku w trakcie zajęć
projekt końcowy
projekt końcowy
projekt końcowy
analiza przypadku w trakcie zajęć
obserwacja pracy studenta
obserwacja pracy studenta
analiza przypadku w trakcie zajęć
obserwacja pracy studenta
obserwacja pracy studenta
obserwacja pracy studenta
obserwacja pracy studenta
09 listopada 2012r.

Program opracowała

dr n. farm. Magdalena
Olejniczak-Rabinek
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

482

FARMACJA
Marketing w aptece
Katedra i Zakład
Farmakoekonomiki i Farmacji
Społecznej
semestr
fakultatywny
IX

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_35
1
ECTS
modułu
dr Krzysztof Kus,
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
5

kkus@ump.edu.pl
618546920

ćwiczenia
-

seminaria
10

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student powinien znać podstawy z zakresu prawa farmaceutycznego, farmakoekonomiki,
farmakologii, farmakognozji oraz fizjologii człowieka.
1. Poznanie i zrozumienie podstawowych zasad i rozwiązań nowoczesnego marketingu;
2. Praktyczna umiejętność wykorzystania założeń marketingu i ich etyczna implementacja
w sektorze farmaceutycznym;
3. Znajomość zasad kształtowania polityki cenowej i magazynowej apteki w zależności od
otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa;
4. Znajomość zasad marketingowego zarządzania półką apteczną oraz etycznego
wykorzystania reguł zachowań pacjentów apteki;
5. Umiejętność rozpoznawania i indywidualnego planowania strategii marketingowych
w odniesieniu do rynku farmaceutycznego.
Wykłady
1. Merchandising apteczny, zasady eyetrackingu w procesie projektowania części
ekspedycyjnej apteki oraz wykorzystanie reguł marketingowych w procesie zarządzania
placówką apteczną;
2. Zachowania nabywców i drogi wykorzystania neuromarketingu w kontekście wyjątkowego
przedsiębiorstwa jakim jest apteka. Sposoby praktycznej implementacji pozyskanych
wiadomości celem poprawy rentowności danej apteki.
Seminaria
1. Definicja marketingu, marketingu zintegrowanego oraz holistycznego i ich przełożenie na
rynek apteczny. Podstawowe pojęcia związane z marketingowym funkcjonowaniem apteki;
2. Analiza czynników wpływających na pozycjonowanie danej apteki (mikro
i makrootoczenie przedsiębiorstwa) oraz planowanie strategii marketingowej
przedsiębiorstwa;
3. Kształtowanie polityki cenowej, rozumienie zasad działania grup zakupowych, złamanych
progów cenowych, faktur marketingowych i zasad pozycjonowania i budowania marki
apteki.
Wykłady i seminaria w formie technik multimedialnych. W trakcie seminariów analiza i dyskusja
problemów oraz praca w grupach.
Zaliczenie przedmiotu w oparciu o pozytywny wynik pisemno-testowego sprawdzianu nowo
zdobytej wiedzy.
1. Marketing Strategiczny w opiece zdrowotnej. Kotler P., Schalowitz J., Stevens J. R.;
Wolters Kluwer Polska 2011.
2. Marketing. Kotler P., Keller K. L.; Rebis – Dom Wydawniczy 2012.
3. Marketingowe zarządzanie apteką. Mruk H., Michalik M., Barałkiewicz T., Wolters Kluwer
Polska 2010.

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02
P_W03
P_W04

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04
P_K01

1. Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym. Michalik M., Mruk H., Pilarczyk B.,
Wolters Kluwer Polska 2010.
2. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Cialdini R., Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne 2009.
3. Potęga irracjonalności. Ariely D., Wrocław 2009.
4. Apteka na topie, Ott R., Rawert C., Wrocław 2007.
5. Dlaczego kupujemy?, Underhill P., Warszawa 2001.
6. CheckAp Promocja w aptece, Grasekamp D., Szalonka K., medpharm 2009.
Efekty kształcenia
Rozumie funkcjonowanie rynku farmaceutycznego i potrafi
wykorzystać odpowiednie narzędzia marketingowe celem
zapewnienia
odpowiedniego
poziomu
ekonomicznego
funkcjonowania danego podmiotu.
Zna i potrafi korzystać z zasad marketingu i psychologii
zachowań nabywców zgodnie z Kodeksem Etyki Aptekarza RP.
Rozróżnia zasady funkcjonowania poszczególnych gałęzi rynku
farmaceutycznego.
Zna podstawowe zasady zarządzania magazynem aptecznym,
rozróżnia źródła dystrybucji leków oraz potrafi odpowiednio
kształtować ceny preparatów, których wartość nie jest regulowana
odpowiednimi aktami prawnymi.
Umie wskazać bezpieczną oraz efektywną kosztowo terapię
zarówno w perspektywie pacjenta jak i w ujęciu biznesowym
apteki rozwijając przy tym czynniki marketingowe pozycjonujące
aptekę w świadomości pacjentów.
Potrafi zaplanować szereg działań i wdrażać podstawy
zarządzania
zasobami
osobowymi
celem
zapewnienia
efektywności
prowadzonych
działań
biznesowych
i administracyjnych.
Wykazuje umiejętność zarządzania magazynem apteki oraz
potrafi wytłumaczyć pacjentowi ewentualną potrzebę zakupu
dodatkowego produktu zapewniającego wyższe bezpieczeństwo i
skuteczność zaordynowanej terapii.
Wykazuje umiejętności wykorzystania marketingu opartego na
fachowej wiedzy i znajomości zasad neuromarketingu.
Wykazuje umiejętność pracy zespołowej, w której wspiera
działania promocyjne i doradcze apteki oraz w oparciu
o uwarunkowania społeczne propaguje zachowania prozdrowotne.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *

Bilans
nakładu
pracy
studenta

udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
E.W1. E.W28. E.W33.
E.W36. E.W37.

E.W50. E.W52. E.W53.
E.W55.
E.W1. E.W3. E.W4. E.W5.
E.W10. E.W28.
E.W34. E.W35. E.W37.
E.W38.

E.U27. E.U33. E.U34. E.U35.
E.U43. E.U44.

E.U2. E.U4. E.U29. E.U39.

E.U4. E.U17. E.U29. E.U30.
E.U54. E.U55.

E.U27. E.U38. E.U43. E.U55.
A.K2. A.K3. B.K1. B.K3.

1 x 3h
1x 2h

5h

2 x 3h
1x 4 h
4x 1h

10h

5 x 1h
1 x 2h

5h
2h

4h

26h

483

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

19h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

15h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01

Data
opracowania
programu

484

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja indywidualnej i grupowej pracy Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemno studentów w trakcie zajęć
testowej

Obserwacja indywidualnej i grupowej pracy Weryfikacja nabytych umiejętności w formie
studentów w trakcie zajęć, weryfikacja sprawdzianu praktycznego
zdolności do samodzielnej pracy
Obserwacja indywidualnej i grupowej pracy Weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności
studentów w trakcie zajęć, weryfikacja w formie sprawdzianu praktycznego.
zdolności do samodzielnej pracy
Praktyczne wykonanie analizy marketingowej
06.11.2012r.

Program opracował

mgr farm. Tomasz Zaprutko

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

FARMACJA
Monitorowanie działań
niepożądanych wg
przepisów Unii Europejskiej
Katedra i Zakład
Farmakoekonomiki i Farmacji
Społecznej
Semestr
fakultatywny
IX

Poziom i forma jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_40
1
ECTS
modułu
dr n. farm. Krzysztof Kus
Osoba odpowiedzialna
kkus@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
618546920
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student powinien znać podstawy farmakologii oraz farmakoterapii.
Celem zajęć jest przybliżenie studentom wiedzy na temat współczesnych terapii farmakologicznych
i związanymi z nimi działaniami niepożądanymi stosowanych substancji zarówno w mono- jak i w
politerapii w świetle przepisów obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej.
Seminaria
1. Bezpieczeństwo stosowania leków. Różnice pomiędzy lekiem a trucizną. Podstawy
prawidłowej farmakoterapii z podziałem na dzieci, osoby dorosłe, osoby starsze.
2. Definicja działania niepożądanego. Interakcje lekowe a działania niepożądane leków –
podobieństwa i różnice. Podstawowe czynniki zwiększające ryzyko występowania działań
niepożądanych podczas terapii wybranych schorzeń.
3. Wymiar społeczny nadużywania leków. Akty prawne dotyczące działań niepożądanych leków
w Polsce i UE. Farmakologia społeczna.
4. Metody stosowane w monitorowaniu bezpieczeństwa farmakoterapii. Podstawowe typy
niepożądanego działania leków. Rola opieki farmaceutycznej w rejestracji działań
niepożądanych – teoria i praktyka – Polska i UE.
5. Modelowy okresowy raport o bezpieczeństwie. Systemy monitorowania działań
niepożądanych w Polsce, EU i na świecie. Przykłady rejestrowych klasycznych działań
niepożądanych.
Seminaria w formie technik multimedialnych.
Kolokwium końcowe oraz ocena aktywności na zajęciach.

1. Kostowski W., Herman Z., Farmakologia Podstawy farmakoterapii, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2007.
2. Wytyczne ICH, E2D: Post-approval Safety Data Management: Definitions and Standards for
Expedited 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.
1. Prawo farmaceutyczne w nowelizacji z dnia 27 lutego 2008 z późniejszymi zmianami.

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Potrafi zidentyfikować działania niepożądane poszczególnych E.W11; E.W12; E.W14;
grup leków.
E.W15; E.W16
Prowadzi kompleksową opiekę farmaceutyczną z uwzględnieniem E.W6; E.W7; E.W8; E.W9;
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P_W03
P_U01
P_U02
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

monitorowania działań niepożądanych.
Potrafi zapewnić bezpieczeństwo farmakoterapii oraz korzysta
z zasad EBM .
Potrafi udzielić pacjentowi pełnej informacji na temat efektów
niepożądanych określonych leków.
Wykazuje empatię i profesjonalizm w prewencji występowania
działań niepożądanych.
Podejmuje decyzje w oparciu o rzetelną wiedzę naukową oraz
doświadczenie zawodowe.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

E.W7; E.W11; E.W18; E.W43
E.U8; E.U9; E.U10; E.U31;
E.U32; E.U34; E.U35; E.U38
E.U6; E.U25; E.U27; E.U29;
E.U31; E.U35
B.K1; B.K2

5 x 3h
5x 1h

15h
5h

5 x 1h
1 x 5h
-

5h
5h
30h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

20h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

20h

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu
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Formujące
Dyskusja oraz obserwacja pracy studenta
podczas zajęć
Dyskusja oraz obserwacja pracy studenta
podczas zajęć

05.11.2012r.

Program opracowali

Podsumowujące
Ocena poziomu aktywnego uczestnictwa w
zajęciach. Kolokwium zaliczeniowe w formie
pisemno - testowej
Weryfikacja nabytych umiejętności w formie
sprawdzianu praktycznego
mgr Dorota Koligat
dr Krzysztof Kus

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu

Ocena trwałości substancji
leczniczych i preparatów
farmaceutycznych

Jednostka
realizująca

Katedra i Zakład Chemii
Farmaceutycznej

Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02

FARMACJA

fakultatywny

semestr
IX

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_46

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

stacjonarne
2

prof. dr hab. Anna Jelińska

ajelinsk@ump.edu.pl
61 854-66-53
ćwiczenia
30

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student zna metody analityczne stosowane w ocenie jakości leków, czynniki wpływające na
trwałość leków, podstawowe pojęcia dotyczące kinetyki reakcji chemicznych oraz walidacji metod
analitycznych.
Zapoznanie z Wytycznymi ICH dotyczącymi badań trwałości leków.
Poznanie kryteriów wyboru metod analitycznych stosowanych w ocenie trwałości leków.
Wyznaczanie metodami kinetycznymi mechanizmu reakcji.
Zapoznanie z wykrywaniem, identyfikowaniem i oznaczaniem zanieczyszczeń pochodzących
z rozkładu leków.
Ćwiczenia
Wpływ czynników katalitycznych (chemicznych i fizycznych) na trwałość leków.
Wyznaczanie parametrów kinetycznych i termodynamicznych reakcji.
Właściwa i ogólna kataliza kwasowo-zasadowa.
Wyznaczenie katalitycznych stałych szybkości reakcji.
Interpretacja zależności log kpH – pH.
Ocena czynników wpływających na trwałość w fazie stałej.
Wykrywanie, identyfikacja i oznaczanie zanieczyszczeń pochodzących z rozkładu leków.
Ćwiczenia laboratoryjne i prezentacja multimedialna.
Wykonanie analizy i badań przewidzianych programem zajęć oraz przygotowanie i przedstawienie
prezentacji z zagadnień realizowanych w ramach zajęć.
Zaliczenie - na podstawie wykonania badań i interpretacji uzyskanych wyników oraz prawidłowo
przygotowane raportu z przeprowadzonych badań oraz przedstawionej prezentacji.
1. Farmakopea Polska IX, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2011.
2. Pawełczyk E., Hermann T.: Podstawy trwałości leków, PZWL, Warszawa, 1982.
3. Zając M., Jelińska A., Muszalska I., Nogowska M., Stanisz B.: Ocena jakości substancji
leczniczych według wymagań farmakopealnych i ICH, Wydawnictwo Kontekst, Poznań,
2000.
1. Walidacja metod analizy chemicznej, red. Pawlaczyk J., Zając M., Wydawnictwo AM,
Poznań, 2001.
2. Ocena jakości substancji i produktów leczniczych, red. Zając M., Jelińska A.,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu.
Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna Wytyczne ICH dotyczące badań trwałości leków.
C.W23, C.W29
Zna kryteria wyboru metod analitycznych stosowanych w ocenie C.W6
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P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03

P_U04
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

trwałości leków.
Zna czynniki wpływające na trwałość leków.
Zna metody wykrywania, identyfikacji i oznaczania
zanieczyszczeń pochodzących z rozkładu .
Potrafi dobrać i zwalidować metodę analityczną odpowiednią do
badania trwałości.
Potrafi scharakteryzować czynniki wpływające na trwałość
substancji leczniczej i postaci leku.
Potrafi interpretować katalityczny wpływ składników buforu na
szybkość reakcji, wyznaczyć katalityczne stałe szybkości,
wyznaczyć parametry kinetyczne i termodynamiczne reakcji oraz
interpretować zależność log kpH – pH.
Potrafi przygotować wyniki badań analitycznych oraz porównać
uzyskane wyniki badań z opisanymi w piśmiennictwie.
Jest zdolny do wyciągania i formułowania wniosków z własnych
badań i obserwacji, przygotowania raportu z przeprowadzonych
badań oraz umiejętności pracy w zespole.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

C.W30, C.W12
C.W6
C.U2, CU4, C.U6, C.U34
C.U12, C.U13, C.U17, C.U33
C.U18, C.U19

C.U38
B.K1, B.K2, B.K3

6 x 5h

30h

6 x 1h

6h

6 x 3h

18h

54 h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

36h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

48 h

Liczba ECTS

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
Data
opracowania
programu

488

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć, Omówienie wykonania badań i interpretacji
dyskusja, rozwiązywanie zadań problemowych. uzyskanych wyników.

Ocena zdolności do samodzielnej
i stosowania zdobytej wiedzy.

pracy Dyskusja i zaliczenie zajęć.

Ocena wyników badań i przygotowanego Dyskusja i zaliczenie zajęć.
raportu oraz obserwacja pracy w zespole.
2012.11.08

Program opracowała

prof. dr hab. Anna Jelińska

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03

P_W04
P_W05
P_W06

FARMACJA
Opieka nad pacjentem
onkologicznym
Katedra i Zakład Farmacji
Klinicznej i Biofarmacji
fakultatywny

Semestr
IX

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_49
1
ECTS
modułu
prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

grzesko@ump.edu.pl
61 6687837

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Farmakologia z farmakodynamiką, Farmakokinetyka, Farmakoterapia z naukową informacją
o lekach, Propedeutyka onkologii dla farmaceutów.
Poznanie problemów związanych z leczeniem pacjentów onkologicznych oraz zasad optymalizacji
farmakoterapii w tej grupie chorych. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów lekowych
i prowadzenia opieki farmaceutycznej nad pacjentem z chorobą nowotworową.
Seminaria
1. Elementy
chemioterapii
doustnej,
farmakoterapii
immunosupresyjnej
i immunomodulującej.
2. Działania niepożądane leków onkologicznych. Zasady opieki farmaceutycznej nad
pacjentem onkologicznym.
3. Wybrane zagadnienia z zakresu interakcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych
leków przeciwnowotworowych.
Seminaria z prezentacją multimedialną.
Analiza i dyskusja przypadków klinicznych.
Test wielokrotnego wyboru (MCQ – Multiple Choice Questions). Kolokwium zaliczeniowe bez
oceny.
1. Onkologia kliniczna. Tom II, red. M. Krzakowski, Wyd. Med. Borgis, Warszawa 2006.
2. H. Link, C. Bokemeyer, P. Feyer. Terapie wspomagające w nowotworach złośliwych. Red.
wydania I polskiego: Janina Markowska, Radosław Mądry. MedPharm Polska, Wrocław 2011.
3. Materiały dydaktyczne udostępniane studentom przez nauczycieli prowadzących seminaria.

Efekty kształcenia
zna zasady aplikacji leku w zależności od rodzaju postaci leku,
a także rodzaju opakowania i systemu dozującego;
zna i rozumie ideę opieki farmaceutycznej;
zna zasady prowadzenia wywiadu medycznego, służącego do
wykrywania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów lekowych, a
także stosowane na świecie systemy klasyfikacji problemów lekowych;
zna narzędzia i zasady dokumentowania opieki farmaceutycznej;
zna i rozumie podstawy prawne prowadzenia opieki farmaceutycznej w
polskim systemie zdrowotnym;
zna
i
rozumie
zasady
monitorowania
skuteczności
i
bezpieczeństwa
farmakoterapii
indywidualnego
pacjenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
E.W5
E.W6
E.W7

E.W8
E.W9
E.W11
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P_W07
P_W08
P_W09

P_U01
P_U02
P_U03

P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08

P_U09
P_U10

P_U11
P_U12
P_U13

P_U14
P_U15

P_U16

P_U17

490

w procesie opieki farmaceutycznej, a także narzędzia ułatwiające
wykrywanie problemów lekowych;
zna i rozumie znaczenie i rolę farmaceuty w nadzorowaniu
farmakoterapii pacjentów przewlekle chorych;
zna i rozumie przyczyny występowania oraz metody zapobiegania i
zmniejszania częstości występowania niepożądanych działań leków;
zna rolę farmaceuty w monitorowaniu terapii bólu, ze szczególnym
uwzględnieniem
zagrożeń
związanych
z samoleczeniem;
wskazuje produkty lecznicze i wyroby medyczne wymagające
specjalnych warunków przechowywania;
przygotowuje plan opieki farmaceutycznej obejmujący ustalenie celów
terapii oraz wskazanie działań pozwalających na ich realizację;
określa i różnicuje zakres informacji zdrowotnych niezbędnych
w procesie opieki farmaceutycznej dla pacjentów z różnymi chorobami
przewlekłymi;
przygotowuje plan edukacji pacjenta w celu rozwiązania wykrytych
problemów lekowych;
określa zagrożenia związane ze stosowaną farmakoterapią
w różnych grupach pacjentów oraz planuje działania prewencyjne;
wstępnie ocenia związek przyczynowo-skutkowy między stosowanym
lekiem a obserwowaną reakcją;
prezentuje prawidłowe postawy etyczno-moralne w sytuacjach
pojawiających się w praktyce aptecznej;
przygotowuje
informację
szczegółową
dotyczącą
warunków
przechowywania leków i wyrobów medycznych, realizuje zamówienie
leku do apteki oraz informuje pacjenta o sposobie użycia wyrobu
medycznego i testu diagnostycznego;
przeprowadza wywiad z pacjentem w celu zebrania informacji
niezbędnych do wdrożenia i prowadzenia opieki farmaceutycznej;
przygotowuje dla pacjenta zindywidualizowane materiały edukacyjne, w
tym ulotki dotyczące leków oraz zasad samodzielnego monitorowania
wybranych parametrów klinicznych;
wykrywa i klasyfikuje problemy lekowe oraz proponuje sposób ich
rozwiązania;
określa potrzeby lekowe pacjenta oraz ocenia stopień ich zaspokojenia
na podstawie analizy uzyskanych informacji;
przeprowadza edukację pacjenta związaną ze stosowanymi przez niego
lekami oraz innymi problemami dotyczącymi jego zdrowia i choroby,
jeżeli
mogą
mieć
wpływ
na
skuteczność
i bezpieczeństwo farmakoterapii;
korzysta z drukowanych i elektronicznych narzędzi dokumentowania
opieki farmaceutycznej;
przewiduje
wpływ
różnych
czynników
na
właściwości
farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków i rozwiązuje problemy
dotyczące indywidualizacji i optymalizacji farmakoterapii;
aktywnie monitoruje i raportuje niepożądane działania leków, wdraża
działania
prewencyjne,
udziela
informacji
związanych
z powikłaniami farmakoterapii pracownikom służby zdrowia, pacjentom
lub ich rodzinom;
aktywnie uczestniczy w pracach zespołu terapeutycznego, współpracując
z lekarzem, pielęgniarką oraz diagnostą laboratoryjnym, w celu wyboru
optymalnego sposobu leczenia pacjenta;

E.W12
E.W15
E.W26

E.U3
E.U5
E.U7

E.U8
E.U9
E.U10
E.U27
E.U30

E.U31
E.U32

E.U33
E.U34
E.U35

E.U36
E.U37

E.U38

E.U39

P_U18

Bilans
nakładu
pracy
studenta

odnosi się do zasad etyki zawodowej farmaceuty i praw pacjenta w E.U54
relacji z pacjentem i personelem medycznym;
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
3x5h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

3x1h
1x7h

3h
7h
25 h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

15 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15 h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

18 h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08
P_W09
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
P_U09
P_U10
P_U11
P_U12
P_U13
P_U14
P_U15
P_U16

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena umiejętności
dyskusji i interpretacji omawianych przypadków klinicznych.

Kolokwium zaliczeniowe

Ocena zdolności studenta do prowadzenia opieki farmaceutycznej
nad pacjentem onkologicznym.

Kolokwium zaliczeniowe
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P_U17
P_U18
Data
opracowania
programu

492

09.11.2012r.

Program opracował

prof. dr hab. Edmund
Grześkowiak

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

FARMACJA
Podstawy informacji
naukowej
Biblioteka Główna
fakultatywny

semestr
IX

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_53
1
ECTS
modułu
mgr Aniela Piotrowicz
Osoba odpowiedzialna
(61)8546758
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
ap@ump.edu.pl
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Zajęcia mają charakter praktyczny i wymagają podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera.
C(W)1 Zapoznanie studentów ze źródłami medycznej informacji naukowej.
C(W)2 Nabycie wiedzy o rozpoznawaniu i definiowaniu własnych potrzeb
informacyjnych.
C(W)3 Nabycie wiedzy o mechanizmach budowania strategii wyszukiwania informacji
ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwania tematycznego.
C(W)4 Nabycie wiedzy o rodzajach publikacji naukowych.
C(W)5 Poznanie stylów sporządzania bibliografii załącznikowej.
C(W)6 Zapoznanie studentów z podstawami prawa autorskiego.
C(U)1 Nabycie umiejętności wyszukiwania niezbędnych informacji w literaturze
fachowej, bibliograficznych i pełnotekstowych bazach danych i innych źródłach
informacji naukowej.
C(U)2 Zapoznanie z czasopismami naukowymi z zakresu farmacji, medycyny i nauk
związanych ze zdrowiem.
C(U)3 Nabycie umiejętności budowania strategii wyszukiwania informacji.
C(U)4 Nabycie umiejętności sporządzania bibliografii załącznikowej wg stylu
Vancouver.
C(U)5 Nabycie umiejętności krytycznej oceny wiarygodności źródeł informacji.
C(KS)1 Świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy fachowej korzystając ze źródeł
medycznej informacji naukowej.
Seminaria:
1. Wiedza o źródłach medycznej informacji naukowej.
2. Zagadnienia związane z rozpoznawaniem i definiowaniem własnych potrzeb informacyjnych.
3. Mechanizmy budowania strategii.
wyszukiwania informacji ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwania tematycznego.
4. Typy i struktura publikacji naukowych.
5. Referencje bibliograficzne - opis i układ bibliografii załącznikowej.
6. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego.
7. Metody wyszukiwania informacji w literaturze fachowej, bibliograficznych i pełnotekstowych
bazach danych oraz innych źródłach medycznej informacji naukowej.
8. Dostęp do czasopism naukowych z zakresu farmacji, medycyny i nauk związanych ze zdrowiem
(wersja drukowana i elektroniczna).
9. Metodyka budowania strategii wyszukiwania informacji (formułowanie pytań, stosowanie
filtrów, sposoby dokumentowania przeszukiwań).
10. Zasady sporządzania bibliografii załącznikowej wg systemu Vancouver. układ publikacji
naukowej, zasady przygotowania pracy do druku, zagadnienia etyki naukowej.
11. Metody oceny wiarygodności źródeł informacji, krytyczna analiza i selekcji informacji
zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
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Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01

P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta
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Wykład informacyjny, instruktaż z korzystania z medycznych baz
bibliograficznych
i pełnotekstowych, praca z komputerem, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia.
Prezentacja multimedialna, komputer, Internet.
Obecność na zajęciach. Aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych.
Ocena wiedzy i umiejętności w teście pisemnym (samodzielne wyszukanie informacji w bazach
bibliograficznych, pełnotekstowych oraz wybranych serwisach internetowych na zadany temat).
1. Redagowanie prac dyplomowych w uczelniach medycznych. Pod red. Leszka Bartkowiaka.
Poznań: Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2011.
2. Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów. Poznań: Wydaw.
Poznańskie, 2005.
1. Wtała C., Różalski M., Boncler M., Kaźmier P.: Badania i publikacje w naukach
medycznych. T. 1, Planowanie i prowadzenie badań. T. 2, Przygotowanie publikacji.
[Bielsko-Biała]: Alfa Medica Press, 2011.
2. Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik
Praktyczny. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Efekty kształcenia
Posiada wiedzę o źródłach medycznej informacji naukowej.
Potrafi rozpoznawać i definiować własne potrzeby informacyjne.
Zna zasady budowania strategii wyszukiwania informacji ze
szczególnym uwzględnieniem wyszukiwania tematycznego.
Zna typy publikacji naukowych.
Zna style sporządzania bibliografii załącznikowej.
Zna podstawy prawa autorskiego.
Posiada umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji
w literaturze fachowej, bibliograficznych i pełnotekstowych bazach
danych i innych źródłach. informacji naukowej.
Potrafi korzystać z czasopism naukowych z zakresu farmacji,
medycyny i nauk związanych ze zdrowiem.
Posiada umiejętność budowania strategii wyszukiwania informacji.

B.W27
B.W27
B.W27
E.W47
E.W47
E.W47
C.U17; C.U19; C.U38

E.U18; C.U38
E.U18; C.U19; E.U41

Potrafi sporządzić bibliografię załącznikową wg stylu Vancouver.
C.U38
Potrafi krytycznie ocenić informacje pochodzące z różnych źródeł i B.U17;
C.U19;
podjąć stosowne decyzje po ich przeanalizowaniu.
E.U41; D.U38
Ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy
korzystając ze źródeł medycznej informacji naukowej.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

fachowej B.K1

15 x 1h

15h

3 x 4h

12h

27h

C.U38;

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

27h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja studenta w trakcie zajęć.

Podsumowujące
Ocena wiedzy studenta w teście pisemnym

Ocena zdolności studenta do samodzielnej Ocena umiejętności w teście pisemnym:
pracy.
samodzielne
wyszukiwanie
informacji
w bazach bibliograficznych, pełnotekstowych oraz
wybranych serwisach internetowych na zadany
temat;
- samodzielne opracowanie przez studenta
bibliografii załącznikowej wg stylu Vancouver.
09.11.2012r.

Program
opracowała

mgr Iwona Stebner
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż
3 pozycje)

Literatura
uzupełniająca
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FARMACJA
Praktyczne aspekty
wdrażania opieki
farmaceutycznej
w Polsce i na świecie
Katedra i Zakład Technologii
Postaci Leku; Pracownia
Farmacji Praktycznej
fakultatywny

semestr
IX

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_60

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

stacjonarne

wykłady
-

1

dr Magdalena
Waszyk-Nowaczyk
mwaszyk@ump.edu.pl
+48618547206

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Znajomość podstawowych definicji związanych z opieką farmaceutyczną, syntetyczna wiedza
z zakresu farmakologii i farmakoterapii.
Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów w zakresie nowej usługi aptek
ogólnodostępnych jaką jest opieka farmaceutyczna (OF). Uczestnicy poznają szczegółowe
wykorzystanie różnorodnych narzędzi pracy podczas wykrywania problemów lekowych
w praktyce. Zostanie także przedstawiony Indywidualny System Dawkowania Leków (ISDL), który
umożliwia dokonanie analizy przebiegu leczenia farmakologicznego i eliminacji problemów
lekowych, stawianych jako główny cel OF. Podczas interaktywnych ćwiczeń poruszane będą
problemy związane z implementowaniem OF w Polsce. Studenci będą analizować przypadki
pacjentów ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice pomiędzy profesjonalnym poradnictwem i
opieką farmaceutyczną (zakres tematyczny wykracza poza przekazywany w czasie zajęć
z Farmacji Praktycznej i Opieki Farmaceutycznej).
Wdrażanie opieki farmaceutycznej w Polsce (Zespół do spraw wdrażania OF) i na świecie (przegląd
aktualnych badań naukowych).
Farmaceuta jako członek zespołu opiekującego się pacjentem (współpraca na linii lekarz-pacjentfarmaceuta).
Indywidualny System Dawkowania Leków (ISDL).
Korzyści dla pacjenta wynikające z objęcia nową usługą OF.
Studium przypadku.
• metody słowne
• praca z tekstem źródłowym
• praca ze sprzętem
• dyskusja
Ocenie podlegać będzie aktywność studentów podczas zajęć oraz zaliczenie ustne.
1. Łazowski J. [red].: Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej. Wyd. 1.
Warszawa 2005.
2. Brandys J. [red].: Apteka plus pacjent. Farmaceuta jako profesjonalny doradca, Raabe 2008.
3. Jachowicz R. [red]: Farmacja Praktyczna, PZWL, Warszawa 2007.
1. Waszyk – Nowaczyk M, Simon M 2009. Problemy związane z wdrażaniem opieki
farmaceutycznej w Polsce. Farm Pol, 65:713 – 716.
2. Waszyk-Nowaczyk M, Simon M 2011. Individual medication management system (IMMS)
as a proposition of obeying the doctor’s recommendation with pharmacist cooperation. Acta
Pol Pharm, 5: 971-978.
3. Waszyk-Nowaczyk M, Simon M 2011. Opieka farmaceutyczna jako udokumentowana
konsultacja specjalisty. Farm Pol 67:729-733.

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05

P_W06
P_W07
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Efekty kształcenia
Zna definicję i podstawowe założenia opieki farmaceutycznej.
Zna zasady wdrażania opieki farmaceutycznej w Polsce oraz
problemy z tym związane.
Zna narzędzia i zasady dokumentowania opieki farmaceutycznej.
Zna definicję i podstawowe założenia profesjonalnego
poradnictwa farmaceutycznego.
Zna zasady prowadzenia wywiadu medycznego oraz stosowane na
świecie systemy klasyfikacji problemów lekowych.
Zna zasady monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa
farmakoterapii indywidualnego pacjenta w procesie opieki
farmaceutycznej oraz narzędzia ułatwiające wykrywanie
problemów lekowych.
Zna zasady przygotowania ISDL.
Przygotowuje plan opieki farmaceutycznej.
Przeprowadza wywiad z pacjentem.
Korzysta z narzędzi dokumentowania opieki farmaceutycznej.
Przygotowuje ISDL.
Potrafi wykryć i sklasyfikować problemy lekowe.
Określa zagrożenia związane ze stosowaną przez pacjenta
farmakoterapią.
Przeprowadza konsultację farmaceutyczną.
Korzysta z różnych źródeł informacji o lekach.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwium
przygotowanie do egzaminów
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
E.W6
E.W6
E.W8
E.W6; E.W9
E.W7
E.W11

E.W11
E.U5
E.U31
E.U36
E.U34
E.U33
E.U9
E.U29
E.U41

3 x 3h
3 x 2h

9h
6h

3 x 2h
1 x 4h

6h
4h
25h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

15h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05

Formujące

Podsumowujące
zaliczenie ustne
zaliczenie ustne

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
zaliczenie ustne
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
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P_W06
P_W07
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
Data
opracowania
programu

498

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
zaliczenie ustne
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
zaliczenie ustne
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
03 grudnia 2012r.

Program opracowała

dr n. farm. Magdalena
Waszyk-Nowaczyk

Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

FARMACJA
Samoleczenie – błędy
samodzielnego stosowania
leków i wynikające z nich
zagrożenia życia
Katedra i Zakład
Farmakoekonomiki i Farmacji
Społecznej
semestr
fakultatywny
IX

Poziom i forma
studiów
Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_74

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady

stacjonarne

1

dr Krzysztof Kus,
kkus@ump.edu.pl
618546920
ćwiczenia
seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Podstawy wiedzy z zakresu: Farmakologii, Farmakognozji, Chemii Leków, Farmakoekonomiki,
Technologii Postaci Leków oraz Prawa Farmaceutycznego.
1. Zapoznanie studentów z instytucjonalnym wsparciem samoleczenia oraz z definicją
i ekonomicznym znaczeniem samoleczenia; poznanie wskaźników ekonomicznych
w odniesieniu do krajowego i globalnego rynku farmaceutycznego;
2. Analiza nowości rynkowych oraz medialnego wsparcia farmaceutyków;
3. Zapoznanie studenta z problemem leków fałszywych;
4. Przygotowanie studenta do profesjonalnego wsparcia samoleczenia; przedstawienie
niebezpieczeństw związanych z błędnym lub samodzielnym stosowaniem leków (również
tych wydawanych na podstawie recepty);
5. Nabycie wiedzy o podstawach praktycznej obsługi pacjenta w aptece związanej m.in.
z daną jednostką chorobową, z wymuszaniem otrzymania leków dostępnych wyłącznie na
receptę oraz z terapią homeopatyczną; przygotowanie studentów do opiniotwórczego
charakteru codziennej pracy aptecznej.
Seminaria
1. Definicja i instytucjonalne wsparcie samoleczenia; przedstawienie pozytywnych stron, ale
i niebezpieczeństw związanych z rozwojem samoleczenia;
2. Omówienie potencjalnych interakcji pomiędzy lekami OTC i kumulacji substancji czynnej
ukrytej pod inną nazwą handlową; analiza monetarnej wartości globalnego i poszczególnych
gałęzi rynku farmaceutycznego;
3. Różnice między lekiem na receptę, lekiem OTC, wyrobem medycznym i suplementem diety;
analiza problemu leków fałszywych;
4. Analiza rynku reklam i ich wpływu na decyzje terapeutyczne pacjenta; wprowadzenie do
praktycznej obsługi pacjenta zgłaszającego się do apteki z daną jednostką chorobową;
5. Podstawy wdrażania opieki farmaceutycznej, w oparciu o rozwiązania pochodzące z krajów
przodujących w organizacji opieki farmaceutycznej; omówienie bieżących problemów
codziennej praktyki aptecznej.
Seminaria w formie technik multimedialnych. Analiza i dyskusja problemów oraz praca
w grupach.
Zaliczenie przedmiotu w oparciu o pozytywny wynik pisemno-testowego sprawdzianu nowo
zdobytej wiedzy.
1. Farmacja Praktyczna, red. Jachowicz R., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
2. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Pharmacovigilance, Łagocka I., Maciejczyk A.,
OINPHARMA 2008.
3. Opieka farmaceutyczna w samoleczeniu wybranych chorób, Lennecke K., Hagel K., Przondziono
K., (red. pol.) Filipek B., Medpharm 2012.
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Literatura
uzupełniająca

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01

P_W02

P_W03

P_U01
P_U02

P_U03

P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

1. Homeopatia. Wskazania i stosowane substancje czynne. Porady i zalecenia, Eisele M., Karl
Heinz Friese, Notter G., Schlumpberger A., MedPharm 2006.
2. Leki i pożywienie, Zachwieja Z., MedPharm 2008.
3. Reklama produktów leczniczych. Przegląd Orzecznictwa Głównego Inspektora
Farmaceutycznego (2004-2010), Sławytaniec Ł., Mazurek K., Wolters Kluwer 2011.
4. Rozmowa z pacjentem w aptece. Lennecke K., MedPharm 2006.
5. Samoleczenie – poradnik dla farmaceutów, Hagel K., Przondziono K., (red. pol.) Filipek B.,
Lennecke K., MedPharm 2006.
Efekty kształcenia
Zna i identyfikuje niebezpieczeństwa związane z terapią różnymi
grupami leków i produktów leczniczych oraz potrafi wskazać
pacjentowi bezpieczne i efektywne rozwiązanie problemu
zdrowotnego.
Potrafi wskazać grupy leków uzależniających, mogących działać
odurzająco oraz takich przy których istnieje realne
niebezpieczeństwo fałszowania recept.
Rozumie problem leków fałszywych oraz umiejętnie analizuje
rynek leków OTC w kontekście reklamy produktu leczniczego
i niebezpieczeństwa kumulacji substancji czynnych bądź
wystąpienia między nimi interakcji.
Umiejętnie doradza pacjentowi w wyborze leków z grupy OTC
oraz zwraca uwagę na bezpieczeństwo proponowanej terapii.
Wykazuje umiejętność identyfikacji i rozwiązania problemu
lekowego oraz potrafi powiązać reklamę produktu leczniczego
z oczekiwaniami pacjenta.
Zna wartość okresowej sprzedaży detalicznej w odniesieniu do
krajowego i ogólnoświatowego rynku farmaceutycznego oraz
rozumie znaczenie samoleczenia w kontekście ekonomii
społecznej.
Potrafi w zderzeniu ze społecznymi przekonaniami zaproponować
skuteczną i bezpieczną terapię bez naruszenia poczucia
odpowiedzialności pacjenta za jego zdrowie.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
E.W1. E.W2. E.W26. E.W28.
E.W55.

E.W1. E.W2. E.W10. E.W25.

E.W2. E.W15. E.W16. E.W20.

E.U3. E.U4. E.U10. E.U28.
E.U33. E.U34. E.U35.
E.U4. E.U10. E.U27. E.U33.

E.U8. E.U34. E.U43.

A.K2. A.K3. B.K3.

5 x 3h
4x 1h

15h
4h

5 x 1h
1 x 2h

5h
2h
26h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

500

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

19h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

20h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja indywidualnej i grupowej pracy Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemno –
studentów w trakcie zajęć.
testowej.
Obserwacja indywidualnej i grupowej pracy
studentów w trakcie zajęć. Ocena zdolności do
samodzielnej pracy.
Obserwacja indywidualnej i grupowej pracy
studentów w trakcie zajęć
06.11.2012r.

Program opracował

Weryfikacja nabytej umiejętności w formie
sprawdzianu praktycznego.
Weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności
w formie sprawdzianu praktycznego.
mgr farm. Tomasz Zaprutko
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne
Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_U01
P_U02
Bilans
nakładu
pracy

502

FARMACJA
Surowce roślinne w
kosmetykach i przyprawach
Katedra i Zakład Naturalnych
Surowców Leczniczych i
Kosmetycznych
semestr
fakultatywny
IX

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_79
2
ECTS
modułu
dr Joanna Nawrot
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

joannac@ump.edu.pl
618480475

wykłady
-

ćwiczenia
30

seminaria
-

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Podstawowa wiedza na temat właściwości leczniczych i kosmetycznych surowców pochodzenia
naturalnego. Znajomość związków czynnych odpowiedzialnych za aktywność farmakologiczną
surowców roślinnych.
Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zielarstwa oraz możliwościami
wykorzystania surowców zielarskich dla celów kosmetycznych i spożywczych. Zdobycie
umiejętności samodzielnego tworzenia niektórych form kosmetycznych.
Ćwiczenia
Samodzielne przyrządzanie przypraw ziołowo-korzennych i musztardy; wyodrębnianie karotenu
jako jednego ze składników do wytwarzania preparatów kosmetycznych; otrzymywanie olejków
eterycznych jako składników zapachowych sporządzanych preparatów; sporządzanie preparatów
kosmetycznych na bazie surowców naturalnych (żele pod prysznic, szampony, dezodoranty,
ekstrakty ziołowe służące do wytwarzania toników, kremów, maseczek); próby wykonania
autorskich projektów kosmetyków i przetworów ziołowych w oparciu o pozyskaną w ramach zajęć
wiedzę.
Samodzielne wykonywanie preparatów kosmetycznych i przyprawowych na bazie surowców
naturalnych. Dyskusja na temat możliwości zastosowań surowców roślinnych w kosmetyce
i przetwórstwie zielarskim.
Zaliczenie na podstawie poprawnego wykonania ćwiczeń z kolokwium sprawdzającym wiedzę
w formie pisemnej.
1. Brud W.S., Glinka R.: Technologia kosmetyków. Łódź 2001.
2. Lamer-Zarawska E., Noculak-Palczewska A.: Kosmetyki naturalne. Astrum, Wrocław
1994.
1. Sarwa A.: Lecznicze przyprawy. Książka i Wiedza, 2001.

Efekty kształcenia
Zna surowce roślinne wchodzące w skład preparatów
kosmetycznych i przyprawowych.
Potrafi samodzielnie wykonać preparaty kosmetyczne i
przyprawowe na bazie surowców naturalnych.
Ma świadomość możliwości zastosowań surowców naturalnych w
przetwórstwie zielarskim i kosmetycznym.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
C.W36; C.W37
D.U35
D.U36

10 x 3h

30h

studenta

udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

4 x 1h

4h

10 x 2h

20h

1 x 5h

5h
59h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

34h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

50h

Liczba ECTS

2

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
P_U02
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć.
Kolokwium sprawdzające w
Ocena zdolności do samodzielnej pracy na podstawie poprawnie formie pisemnej.
sporządzonego protokołu i wykonanego preparatu.
Obserwacja pracy studenta podczas zajęć.
dr Joanna Nawrot
17.11.2012r.
dr Maria Urbańska
Program opracowały
dr Renata Dawid-Pać
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

1.
Literatura
uzupełniająca

504

FARMACJA
Techniki menedżerskie
Katedra i Zakład
Farmakoekonomiki i
Farmacji Społecznej
semestr
fakultatywny
IX

Poziom i forma
jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_82
1
ECTS
modułu
dr Krzysztof Kus,
Osoba odpowiedzialna
kkus@ump.edu.pl
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)
618546920
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Forma zajęć
15
i liczba godzin

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Podstawowa wiedza w zakresie: farmacji praktycznej w aptece, opieki farmaceutycznej,
komunikacji w aptece,
Zapoznanie studentów z szeroko rozumianymi zagadnieniami związanymi z organizacją pracy
menedżera, oraz skutecznym rozwiązaniem problemów w firmie (szpitalu, aptece).
Nabycie przez studentów umiejętności wywierania pozytywnego wrażenia na pracodawcy oraz
konstruowania i planowania własnej ścieżki kariery zawodowej.
Zapoznanie studentów z procedurą wartościowania pracy, metodami nagradzania i motywowania
pracy w zespole.
Seminaria
1. Organizacja i planowanie pracy własnej menedżera. Zaplanowanie pracy własnej
i zespołowej, opracowanie różnic oraz wad i zalet obu form pracy.
2. „Zarządzanie czasem”, metody badań struktury czasu pracy menedżera. Przeprowadzenie
porównania sumarycznych i analitycznych metod normowania pracy oraz określenie ich
wad i zalet. Fotografia dnia pracy jako metoda badania struktury czasu pracy.
3. Ścieżka kariery zawodowej pracownika. Przygotowanie ogłoszenia prasowego na
wybrane stanowisko.
4. Zastosowanie technik heurystycznych w procesie usprawniania pracy. Wykonanie
wartościowania pracy na wybranym stanowisku pracy.
5. Wystąpienia publiczne. Techniki wywierania pozytywnego wrażenia. Proces selekcji
kandydatów: karta profilu wymagań, opis stanowiska pracy, wywiady, testy.
1. Seminaria w formie technik multimedialnych.
2. Rozmowa i dyskusja ze studentami podczas seminariów.
Podstawą zaliczenia fakultetu jest obecność na wszystkich zajęciach oraz napisanie kolokwium
końcowego z pozytywnym wynikiem.
1. Antoszkiewicz J. D., Pawlak Z.: Techniki menedżerskie, Poltex, Warszawa 2000r.
2. Gronbeck B., German K., Ehninger D., Monroe A. H.: Zasady komunikacji werbalnej,
Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001r.
3. Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów
w zarządzaniu, PWN, Warszawa 1999r.
1. Oppermann K., Weber E.: Język kobiet, język mężczyzn. Jak porozumieć się w miejscu
pracy, GWP 2000 r.
2. Thomson P.: Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań
1996 r.
3. Haber H. L.: Management, Zarys zarządzania małą firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków 1998 r.
4. Smoleński S.: Menedżer przełomu wieków, OPO, Bydgoszcz 1999 r.

Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_U01

P_U02
P_K01

Bilans nakładu
pracy studenta

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Efekty kształcenia
Zna formy i metody indywidualnego doskonalenia kadr.

A. W27, A.W30, A.W29,
AW28
Planuje zatrudnienie, dostosowuje liczbę i kompetencje E. U2, A.U22
pracowników do celów organizacji i zadań na określonych
stanowiskach pracy.
Umie opracować kartę profilu zawodowego pracownika.
E. U2, E.U5, A.U22
Korzysta z różnorodnych metod doskonalenia pracy w zespole.
B. K3, A.K1, A.K3, B.K2
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
5 x 3h
15h
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
5x 1h
5h
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

5 x 1h
1 x 5h

30h
Liczba
godzin

Wskaźniki
ilościowe

5h
5h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

20h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

20h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące
Obserwacja i ocena zdolności do samodzielnej
pracy.
Obserwacja i ocena zdolności do samodzielnej
pracy.
Obserwacja i ocena zdolności do samodzielnej
pracy.
Obserwacja i ocena zdolności do samodzielnej
pracy.
6.11.2012 r.

Program opracowała

Podsumowujące
Kolokwium zaliczeniowe w formie testowej
Weryfikacja nabytych umiejętności w formie
sprawdzianu praktycznego.
Weryfikacja nabytych umiejętności w formie
sprawdzianu praktycznego.
Weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności w
formie sprawdzianu praktycznego.
mgr inż. Anna Paczkowska
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)
P_W01
P_W02
P_W03
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Poziom i forma
studiów

FARMACJA
Współpraca farmaceuty i
lekarza, ich wizerunek i
kompetencje w realiach
systemu służby zdrowia
Katedra i Zakład Technologii
Postaci Leku; Pracownia
Farmacji Praktycznej
semestr
fakultatywny
VII - X

Kod
przedmiotu/
modułu

jednolite studia
magisterskie
F_91

Punkty
ECTS

Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

stacjonarne

wykłady
-

1

mgr Magdalena Cerbin
mcerbin@ump.edu.pl
+48618547206

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Zrealizowanie i zaliczenie praktyk wakacyjnych po 3 roku.
Studenci w trakcie zajęć zdobywają wiedzę na temat wizerunku i kompetencji różnych
pracowników służby zdrowia oraz obszarów współpracy pomiędzy nimi, ze szczególnym
uwzględnieniem relacji lekarz-farmaceuta. Rozwijają także umiejętności:
• dyskutowania o problemach w zakresie farmakoterapii pacjenta z osobami reprezentującymi inne
dziedziny wiedzy medycznej;
• argumentowania swojego zdania w oparciu o dostępne wiarygodne dane źródłowe;
• formułowania oczekiwań w stosunku do innych pracowników systemu ochrony zdrowia.
Efektem kształcenia będzie również umiejętność wskazania roli i zadań farmaceuty w pracach
zespołu medycznego, a w konsekwencji wzrost motywacji studentów do podejmowania współpracy
z innymi przedstawicielami służby zdrowia w przyszłej pracy zawodowej.
Seminaria
Wizerunek pracowników służby zdrowia w Polsce. Płaszczyzny, zasady i efekty współpracy lekarza
i farmaceuty w krajach Unii Europejskiej i poza nią. Program nauczania kierunków medycznych
a wiedza i kompetencje pracowników służby zdrowia. IPE (ang. Interprofessional Education) jako
nowa metoda kształcenia studentów kierunków medycznych.
• metody słowne
• praca z tekstem źródłowym
• praca ze sprzętem
• dyskusja
Ocenie podlegać będą aktywność studentów podczas zajęć oraz poprawność merytoryczna i forma
wykonania projektu końcowego.
Ze względu na brak na rynku polskim pozycji zwartych podejmujących sygnalizowany temat
w sposób wyczerpujący, prowadzący zajęcia dostarczy uczestnikom niezbędnych materiałów
źródłowych.
----------------Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

Zna przykłady wdrożonych w innych krajach modeli współpracy E.W27
pomiędzy lekarzem a farmaceutą.
Zna korzyści wynikające ze współpracy pracowników służby A.W29
zdrowia.
Zna definicję i podstawowe założenia opieki farmaceutycznej.
E.W6

P_W04
P_W05
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Zna zasady pracy w grupie.
Zna
definicję
i
podstawowe
założenia
edukacji
interprofesjonalnej.
Dyskutuje nad panującym i pożądanym wizerunkiem
poszczególnych pracowników służby zdrowia.
Potrafi formułować oczekiwania w stosunku do pracowników
systemu ochrony zdrowia.
Omawia zalety i trudności współpracy z innymi członkami
zespołu medycznego.
Zna zakres wiedzy i kompetencji innych członków zespołu
medycznego.
Potrafi nawiązać współpracę z innymi członkami zespołu
medycznego.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do zaliczenia
przygotowanie do egzaminów
Łączny nakład pracy studenta

A.W29
A.W29
A.U22
E.U39
A.U22
E.U15
B.K3

3 x 4h
1 x 3h
2 x 2h

15h

2 x 2h
1 x 3h

6h
3h
28h

Liczba
godzin
Wskaźniki
ilościowe

4h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

19h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

21h

Liczba ECTS

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_K01
Data
opracowania
programu

Formujące

Podsumowujące

obserwacja pracy studenta podczas zajęć
projekt zaliczeniowy
obserwacja pracy studenta podczas zajęć
projekty realizowane w trakcie zajęć
obserwacja pracy studenta podczas zajęć
projekty realizowane w trakcie zajęć
projekt zaliczeniowy
projekt zaliczeniowy
projekt zaliczeniowy
obserwacja pracy studenta podczas zajęć
20.07.2011r.

Program opracowała

mgr farm. Magdalena Cerbin
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Wydział Farmaceutyczny
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu/
modułu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
kształcenia
Warunki
wstępne

Cel
kształcenia

Treści
programowe

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
(nie więcej niż 3
pozycje)

Literatura
uzupełniająca
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
(symbol)

508

FARMACJA
Wyroby medyczne i
farmaceutyczne w świetle
dyrektyw unijnych
Katedra i Zakład
Farmakoekonomiki i
Farmacji Społecznej
Semestr
fakultatywny
IX

Poziom i forma jednolite studia
stacjonarne
studiów
magisterskie
Kod
Punkty
przedmiotu/
F_94
1
ECTS
modułu
dr n. farm. Krzysztof Kus
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, email, nr tel.
służbowego)

Forma zajęć
i liczba godzin

wykłady
-

kkus@ump.edu.pl
618546920

ćwiczenia
-

seminaria
15

Zakres nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Student powinien znać podstawy z zakresu farmakoterapii, działań niepożądanych leków, interakcji
lekowych oraz prawa farmaceutycznego i unijnego dotyczącego rynku leków.
Przedmioty dodatkowe: Farmakologia, Technologia postaci leku, Prawo farmaceutyczne.
Celem zajęć jest przybliżenie studentom wiedzy na temat ujednolicenia zasad wprowadzania do
obrotu wyrobów medycznych i produktów farmaceutycznych, które jednocześnie dotyczą
swobodnego przepływ między krajami Unii Europejskiej. Dodatkowo zostanie zwrócona uwaga na
nowe obszary napływu wyrobów farmaceutycznych do Polski, które wymagają znajomości
przepisów prawnych. Ważnym jest, aby oferowane produkty spełniały wymogi bezpieczeństwa,
stąd znajomość aktualnych regulacji prawnych Unii Europejskiej jest dla studentów bardzo ważna.
Seminaria
1. Bezpieczeństwo wyrobów medycznych, incydenty medyczne – mechanizmy unijne nadzoru
rynkowego. Porównanie nadzoru lekowego na obszarze RP w odniesieniu do norm unijnych.
2. Bezpieczeństwo leczenia – zgłaszanie przypadków niepożądanych działań produktów
leczniczych (NDL):
a) dlaczego potrzebny jest nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii;
b) jak monitorować bezpieczeństwo produktów leczniczych – wpływ uregulowań prawnych
Unii Europejskiej;
c) obecna sytuacja prawna Polski;
d) zmiany w prawie – ich wpływ na politykę lekową państwa i UE.
3. Legislacja Unii Europejskiej dotycząca rynku farmaceutycznego. Zasady organizacyjno-prawne
dotyczące nowych technologii medycznych i leków.
Seminaria w formie technik multimedialnych.
Kolokwium końcowe oraz ocena aktywności na zajęciach.
1. Projekt Twinningowy dt. Produktów Leczniczych PL/IB/2001/EC/06a-VI-2004.
2. Wytyczne ICH, E2D: Post-approval Safety Data Management: Definitions and Standards
for Expedited 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.
1. Kostowski W., Herman Z., Farmakologia Podstawy farmakoterapii, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
2. Prawo farmaceutyczne w nowelizacji z dnia 27 lutego 2008 z późniejszymi zmianami.

Efekty kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia

P_W01

P_W02
P_U01
P_U02
P_K01

Bilans
nakładu
pracy
studenta

Wskaźniki
ilościowe

Potrafi określić profil bezpieczeństwa leku oraz skutecznie
monitoruje
działania
niepożądane
w
kontekście
ogólnoeuropejskiego prawa farmaceutycznego.
Zna rozporządzenia i rozumie zmiany legislacyjne dotyczące
rynku farmaceutycznego UE.
Potrafi poprawnie przeprowadzić raportowanie działań
niepożądanych zgodnie w wymogami prawnymi UE.
Potrafi zaimplantować dyrektywny unijne do realiów rynku
farmaceutycznego.
Wykazuje umiejętność podjęcia trafnych decyzji w oparciu o
rzetelną wiedzę naukową oraz doświadczenie zawodowe.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach *
udział w seminariach *
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń *
przygotowanie do seminariów *
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Łączny nakład pracy studenta

E.W1. E.W3. E.W7. E.W15.
E.W27.
E.W24. E.W27. E.W30.
E.W34.
E.U6. E.U13. E.U14.
E.U41. E.U43. E.U55.
B.K1. B.K2.

5 x 3h
5x 1h

15h
5h

5 x 1h
1 x 5h
-

5h
5h
30h

Liczba
godzin

Liczba ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela

20h

* Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

20h

1

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Nr efektu
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
Data
opracowania
programu

Podsumowujące

Formujące
Dyskusja oraz obserwacja
studenta podczas zajęć
Dyskusja oraz obserwacja
studenta podczas zajęć

05.11.2012r.

pracy Ocena
poziomu
aktywnego
uczestnictwa
w zajęciach. Kolokwium zaliczeniowe w formie
pisemno - testowej
pracy Ocena
poziomu
aktywnego
uczestnictwa
w zajęciach. Kolokwium praktyczne oraz zaliczeniowe
w formie pisemno - testowej

Program opracował

dr Krzysztof Kus
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