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Kwestionariusz oceny nabytych umiejętności Studenta 

w aptece ogólnodostępnej 

 

………………………………………………………..     
Imię i Nazwisko Studenta  
     
                 …………………………………………………. 
………………………………………………………..     Pieczątka Jednostki (apteki) 

Nr indeksu  

 

……………………………………………………….. 

Termin praktyki 
 

Lp. Efekty uczenia się 

Opanowanie przedmiotowych 
efektów uczenia się * 
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Wiedza 

1. Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny w aptece 
ogólnodostępnej oraz potrafi scharakteryzować zasady jej 
funkcjonowania oraz zadania jakie pełni jako placówka ochrony 
zdrowia publicznego. 

    

2. Potrafi opisać ogólne zasady postępowania podczas zamawiania  
i przyjmowania dostaw produktów leczniczych i pozostałego 
asortymentu do apteki oraz ich przechowywania. 

    

3. Zna ogólne zasady dotyczące wydawania produktów leczniczych na 
podstawie recept oraz bez recepty,z uwzględnieniem produktów 
leczniczych kontrolowanych. 

    

4. Potrafi opisać skład i właściwości wykonywanych leków 
recepturowych oraz zna wymagania stawiane różnym postaciom leku 
recepturowego, wymagania farmakopealne. Charakteryzuje różne 
rodzaje opakowań oraz wie, jak dokonywać ich doboru w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości leku. 

    

Umiejętności 
1. Potrafi określić zakres obowiązków poszczególnych osób należących  

do personelu fachowego w aptekach oraz rozumie potrzebę 
funkcjonowania kodeksu etyki w praktyce zawodowej. 

    



 
 

 

*Wypełnia Opiekun z Jednostki (apteki) wstawiając znak X w wybranej pozycji 

 

Ocena i spostrzeżenia o Studencie 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

       

 ………………………………………………………………………………….. 

Podpis Opiekuna Praktyki z ramienia Jednostki,  

w której realizowana była praktyka zawodowa 

2. Potrafi korzystać z literatury dotyczącej produktów leczniczych,  
w szczególności w odniesieniu do leków recepturowych (a zwłaszcza 
Farmakopei).  Potrafi wskazać źródło, w którym podawane są 
komunikaty dotyczące wstrzymania w obrocie i wycofania 
produktów leczniczych. 

    

3. Potrafi wskazać w aptece ogólnodostępnej produkty lecznicze  
i wyroby medyczne wymagające specjalnych warunków 
przechowywania. 

    

4. Potrafi korzystać z elektronicznych baz danych preparatów i leków. 
Poznaje i wykorzystuje zasady doradztwa farmaceutycznego oraz 
opieki farmaceutycznej. 

    

5. Charakteryzuje czynniki wpływające na trwałość postaci leku. Pod 
kontrolą Opiekuna rozpoznaje i rozwiązuje problemy wynikające ze 
składu leku recepturowego przepisanego na recepcie, dokonuje 
weryfikacji jego składu w celu prawidłowego sporządzenia oraz 
dokonuje kontroli dawek. 

    

6. Potrafi pod kontrolą Opiekuna wykonać lek recepturowy, w tym 
również preparaty sporządzane w warunkach aseptycznych oraz 
dokonać doboru odpowiedniej metody wyjaławiania, właściwego 
opakowania bezpośredniego, określa termin jego ważności  
i warunki przechowywania. 

    

Kompetencje 

1. Potrafi korzystać z technologii informacyjnych do wyszukiwania  
i selekcjonowania informacji dotyczących opieki farmaceutycznej 
oraz wyciąga wnioski z własnych doświadczeń i obserwacji. 

    

2. Posiada umiejętność pracy w zespole tworzonym przez personel 
fachowy apteki. 

    


