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Wydział Farmaceutyczny 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 

ZALICZENIE STUDENCKICH PRAKTYK WAKACYJNYCH 

dla studentów IV roku Wydziału Farmaceutycznego – kierunek farmacja  

ROK AKADEMICKI 2019 / 2020 

Zaliczenie praktyki: 

 Zaliczenie praktyki odbywa się u wyznaczonego Opiekuna praktyki - nauczyciela 

akademickiego z Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku w formie online. Student, który 

ukończył praktykę wakacyjną do dnia 31.08.2020r. jest zobowiązany do jej zaliczenia do 

dnia 18.09.2020r. Pozostali Studenci mają obowiązek zaliczyć praktykę w najbliższym 

możliwym terminie, jednak nie później niż do 28.09.2020r. 

 

Warunki przystąpienia do zaliczenia online: 

 Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odbycie praktyki wakacyjnej w wymiarze 20 dni 

roboczych (8 godz. dydaktycznych  dziennie, bez dyżurów nocnych, sobót, niedziel i świąt), 

łącznie 160 godz. dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna trwa 45 minut), w terminie 

określonym w Porozumieniu.  

 W razie absencji (spowodowanej chorobą lub innym zdarzeniem losowym) Student jest 

zobowiązany do jej usprawiedliwienia (na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego 

dokumentu); Każda nieobecność musi zostać odnotowana w Dzienniku Praktyki, 

usprawiedliwiona dołączonym zaświadczeniem lekarskim lub innym dokumentem prawnym  

i bezwzględnie odrobiona w terminie określonym w Porozumieniu i po uzgodnieniu  

z Kierownikiem apteki szpitalnej/ innej jednostki, Opiekunem w aptece / w innej jednostce i  

Opiekunem ze strony Uczelni;  

 W trakcie odbywania praktyki Student jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia 

Dziennika Praktyk (wzór pobrany ze strony internetowej Katedry Technologii Postaci Leku) 

w aptece lub w innej jednostce, w którym odnotowuje codziennie wykonywanie czynności 

praktycznych oraz prowadzi zeszyt z notatkami w zakresie sporządzanych przez siebie recept 

(Zeszyt Leków Recepturowych / Zeszyt Praktyk). 

 Przed przystąpieniem do zaliczenia online - Student jest zobowiązany przesłać listownie za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej lub pocztą kurierską (ewentualnie dostarczyć osobiście) 

do Sekretariatu Katedry Technologii Postaci Leku UMP, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, 

(z dopiskiem: imienia i nazwiska nauczyciela akademickiego) następujące dokumenty 

poświadczone i podpisane wraz z odciskiem pieczęci  przez Opiekuna w aptece: Dziennik 

Praktyk, Zaświadczenie o odbyciu Praktyki, Zeszyt Leków Recepturowych oraz wypełnione 

tylko przez siebie Ankiety (wzory dokumentów do pobrania na stronie Katedry). 

  Po przesłaniu ww. dokumentów Student indywidualnie za pośrednictwem mail’a kontaktuje 

się z Opiekunem praktyki (nauczycielem akademickim) w celu ustalenia terminu zaliczenia 

praktyki online. Do zaliczenia praktyki obowiązuje znajomość tematyki / zagadnień 

określonych Programem Praktyk dla Studenckich Praktyk Wakacyjnych IV roku kierunku 

farmacja.  


