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Kształci studentów na kierunkach studiów:  

-farmacja (5,5-letnie jednolite studia magisterskie,  

profil ogólnoakademicki)  

-analityka medyczna (5-letnie jednolite studia magisterskie,  

profil praktyczny)  

-kosmetologia (studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki) 
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I. Wzbogacenie oferty edukacyjnej (realizowane kierunki studiów) 

Wprowadzenie zajęć z pacjentem symulowanym, 

Zwiększenie liczby zajęć w aptece symulacyjnej oraz otwarcie gabinetu 

kosmetologicznego 

 

Farmacja 

Opieka farmaceutyczna, Farmacja praktyczna,  

Farmacja kliniczna 

Farmakoterapia i informacja o lekach…. 

 

Kosmetologia 

Warsztaty praktyczne (IIo) (pilotażowe zajęcia odbywają się w tym tygodniu!!!) 

Kosmetologia upiększająca (Io), Wizaż i stylizacja (Io)  

Kosmetologia lecznicza (IIo) …. 

 

Analityka medyczna 

Hematologia laboratoryjna, Praktyczna nauka zawodu… 



I. Wzbogacenie oferty edukacyjnej (realizowane kierunki studiów) 

 

 

Badanie ankietowe „Student dla kandydata 2021”   

(przeprowadzone w dniach 20.04 – 7.05 ) 

 

Najtrudniejsze w przyszłym zawodzie farmaceuty jest m.in.  

odpowiedzialność za pacjentów i komunikowanie się z pacjentem…. 

natomiast najważniejszymi umiejętnościami w przyszłym zawodzie są:  

praca w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem,  

słuchanie drugiego człowieka  

oraz umiejętność uczenia się przez całe życie…. 
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I. Wzbogacenie oferty edukacyjnej (realizowane kierunki studiów) 

 

 

Badanie ankietowe „Student dla kandydata 2021”   

(przeprowadzone w dniach 20.04 – 7.05 ) 

 

Najtrudniejsze w przyszłym zawodzie analityka medycznego jest m.in.  

prawidłowe odczytywanie wyników badań, umiejętność pracy pod presją,  

odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta…… 

natomiast najważniejszymi umiejętnościami w przyszłym zawodzie są:  

dokładność, rzetelność, opanowanie,  

odporność na pracę pod presją, praca zespołowa…. 
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II. Programy studiów i treści kształcenia 

To planowane wzbogacenie oferty edukacyjnej wymusza zmiany  

w programach kształcenia oraz aktualizację treści kształcenia 

 
dostosowanie form kształcenia (ćwiczenia, seminaria, wykłady) oraz treści  

by takie zajęcia były możliwe i przydatne studentowi… 

 
 

Pamiętając jednak by „nie mniej niż 60% godzin zajęć w grupach zajęć A–F stanowiły 

seminaria, ćwiczenia audytoryjne lub laboratoryjne”  

(Rozp. MNiSW z dnia 26.07.2019) 

 

a także by „Zmiany w programach studiów wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia były 

udostępnione w BIP na stronie uczelni co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem 

semestru, którego dotyczą”  

(Rozp. MNiSW z dnia 27.09.2018) 
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II. Programy studiów i treści kształcenia cd. 

 

 upraktycznienie egzaminów – egzaminy flagowe, egzaminy OSCE 

  zmniejszenie liczby zaliczeń 

 

 przedmioty przeładowane treściami kształcenia 

            treści powtarzające się na różnych przedmiotach 

 

SYLABUSY 

przewodnik ‘dobrych praktyk’ dla koordynatora przedmiotu  
(trwają prace w ramach Uczelnianego zespołu ds. zgodności standardów kształcenia, WFME) 
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III. Szkolenia dla nauczycieli 

 

Program Rozwoju Kadr Medycznych,  

Ustawiczny Rozwój Sprawności Akademickiej, URSA 

 

 - szkolenia andragogiczne (pedagogiczne dla dorosłych) 

 - jak prowadzić seminaria?…. (by nie były wykładem, )…. 

 - …… 

 



IV. Wzbogacenie oferty edukacyjnej 

 

 1. English Division 

  

 2. Studia podyplomowe z kosmetologii 

 

  „Asystent lekarza medycyny estetycznej” 
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