
 
 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI 

DLA STUDENTÓW III ROKU JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH 

NA KIERUNKU FARMACJA, 

Wydziału  Farmaceutycznego w Sosnowcu 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  

dla cyklu kształcenia 2019-2025 

 

1. Praktyka zawodowa odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Wydziałowym Regulaminem 

Praktyk Zawodowych Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu  Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach. 

2. Program dotyczy praktyk zawodowych realizowanych w wymiarze 160 godzin dydaktycznych 

przy czym 1 godzina dydaktyczna wynosi 45 minut. Praktyka powinna być realizowana w 

wymiarze 8 godzin dydaktycznych dziennie (tj. 6 godzin zegarowych), może być realizowana w 

wyjątkowych sytuacjach za zgodą opiekuna dydaktycznego, w wymiarze maksymalnie 10 godzin 

dydaktycznych dziennie (tj. 7,5 godzin zegarowych). 

3. Praktyka zawodowa odbywa się zgodnie ze złożonym przez Studenta Harmonogramem 

praktyki zawodowej. 

4. Student niezwłocznie informuje Opiekuna dydaktycznego praktyk zawodowych z Uczelni o 

jakichkolwiek odstępstwach losowych od Harmonogramu praktyki zawodowej. 

5. Miejscem odbywania praktyki zawodowej jest apteka ogólnodostępna (zwana dalej jednostką), w 

której wykonuje się leki recepturowe, również w warunkach aseptycznych. 

6. Celem praktyki jest zapoznanie studenta z organizacją pracy i czynnościami wchodzącymi w 

zakres obowiązków farmaceuty, ze szczególnym uwzględnieniem czynności związanych z 

wykonywaniem leków recepturowych. 

7. Kierownik Jednostki, w której odbywa się praktyka zawodowa lub wyznaczony przez niego inny 

magister farmacji - Opiekun praktyk z ramienia Jednostki,:  

a. zapoznaje Studenta z zasadami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz zakładowym 

regulaminem pracy  

b. ustala szczegółowy plan pracy Studenta w czasie trwania praktyki zawodowej, zgodny  

z programem praktyk zawodowych na danym module praktyk,  

c. sprawuje bezpośrednią kontrolę nad wszystkim czynnościami wykonywanymi przez Studenta 

w czasie trwania praktyki zawodowej. 

8. Podczas trwania praktyki Student powinien zapoznać się z: 

a. organizacją pracy w aptece tzn. 

 układem i przeznaczeniem pomieszczeń apteki, 



 
 

 zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy, 

 sposobem przechowywania preparatów (w tym produktów leczniczych, wyrobów 

medycznych, suplementów diety, kosmetyków i innych stanowiących asortyment apteki) 

oraz surowców farmaceutycznych; 

b. czynnościami wykonywanymi w pomieszczeniu recepturowym podczas sporządzania: 

 płynnych, stałych i półstałych postaci leków, 

 leków recepturowych i/lub leków aptecznych w warunkach aseptycznych; 

c. czynnościami fachowymi wchodzącymi w zakres pracy farmaceuty takimi jak: 

 zasady realizacji recept, 

 zasady zamawiania produktów leczniczych z hurtowni farmaceutycznej, 

 zasady przyjmowania i wprowadzania produktów leczniczych, 

 zasady wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych z obrotu, 

 zasady kwalifikacji i przekazywania leków do utylizacji, 

 ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających i substancji psychotropowych, 

 ewidencja leków recepturowych, 

 monitorowanie prawidłowych warunków przechowywania leków, 

 obsługa aptecznego programu komputerowego (podstawy), 

 zasady korzystania z literatury fachowej (Farmakopea Polska, Urzędowy Wykaz 

Produktów Leczniczych, Receptariusz itp.);  

d. czynnościami pomocniczymi takimi jak: 

 zasady mycia i wyjaławiania utensyliów aptecznych, 

 zasady przyjmowania dostawy towarów. 

9. Studenta obowiązuje: 

 opisanie sporządzania 12 leków recepturowych w postaci Protokołów/Raportów 

wykonania leku recepturowego, 

 pisemnej charakterystyki 20 produktów leczniczych. Studenta obowiązuje prowadzenie 

dziennika praktyk, w którym codziennie odnotowuje zakres wykonywanych czynności.  

10. Obowiązkowo w Dzienniku praktyk musi zostać potwierdzony okres trwania praktyki 

zawodowej przez Kierownika Jednostki lub upoważnionego przez niego Opiekuna z Jednostki. 

11. Student niezwłocznie, w wyznaczonym terminie przez Opiekuna dydaktycznego praktyk, 

przedkłada pełną dokumentację z praktyki zawodowej, zgodnie z §8, pkt. 1. Wydziałowego 

Regulaminu Praktyk Zawodowych, będącą warunkiem zaliczenia praktyki wraz z 12 

Protokołami/Raportami wykonania leku recepturowego oraz opisem 20 leków gotowych 



 
 
12. Zaliczenia praktyki zawodowej w Dzienniku praktyk oraz w Wirtualnym Dziekanacie dokonuje 

wyznaczony przez Dziekana Opiekun dydaktyczny praktyk. 

 

Opiekun dydaktyczny praktyk zawodowych: 

dr n. farm. Anna Banyś  

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku 

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 


