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Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą „Prawo farmaceutyczne” (Dz. U. 

z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami) Studium Kształcenia Podyplomowego 

Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu prowadzi  działalność  zgodną  z wyżej wymienionymi standardami. 

Szkolenie specjalizacyjne 

          Specjalizacja dla farmaceutów odbywa się w zakresie następujących specjalności: 

farmacja apteczna (kod specjalizacji 010), farmacja szpitalna (011), bromatologia (015), 

farmacja kliniczna (017). 

           Specjalizacja trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu specjalisty z określonej 

specjalności.  

Dla osób posiadających I stopień specjalizacji realizowany jest program uzupełniający 

trwający 1,5 roku  ( nie dotyczy specjalizacji klinicznej) . 

Farmaceuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa w formie 

elektronicznej wniosek do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,  Oddział Zdrowia  

WUW , Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań. 

Wniosek składa się w terminie od 15 listopada do 15 grudnia na postępowanie 

kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie od 16 grudnia do 15 stycznia albo od dnia 

30 kwietnia do 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie 

od 01 czerwca do 30 czerwca każdego roku. 

Specjalizacja kończy się złożeniem egzaminu państwowego. Do egzaminu państwowego 

może być dopuszczona osoba, która odbyła specjalizację i złożyła do ośrodka wojewódzkiego 

odpowiednio wymagane dokumenty. 

Dokumenty, o których mowa  składa się w terminie do dnia 31 lipca każdego roku dla sesji 

jesiennej lub do dnia 31 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej w Wydziale Polityki 

Społecznej i Zdrowia, Oddział Zdrowia  WUW , Al. Niepodległości 16/18, 

61-713 Poznań. 

 

       

          (-) Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko 

             Dziekan Wydziału Farmaceutycznego 

 

              (-) Prof. dr hab. Juliusz Przysławski 

                                                                 Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego 

Poznań,  2017 r. 

U w a g a : 

       Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia MZ z dnia 15. 05. 2003 r. w sprawie 

specjalizacji oraz uzyskania tytułu specjalisty przez farmaceutów, opłata za 1 

godz. kursu nie może przekroczyć 1% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw.  W 2017 roku – 22 zł/godz. 


