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Informacje ogólne:   
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia magisterskich studiów wyższych, pracujących lub 
przygotowujących się do pracy w firmach sektora farmaceutycznego. Program dydaktyczny stanowi integrowany zestaw zajęć 
oferowanych pracownikom przemysłu farmaceutycznego z myślą o stworzeniu im możliwości uzupełnienia wiedzy w zakresie 
wyszczególnionym m.in. w Dyrektywie 2001/83/EC art. 49 ust. 2 z 6.11.2001r. odnoszącej się do wymagań dla Osoby 
Wykwalifikowanej*. Program studiów służy nabyciu wiedzy i umiejętności służącej do sprawowania odpowiedzialnych 
funkcji w przemyśle farmaceutycznym   i instytucjach sektora farmaceutycznego.   
Podyplomowe Studia „Farmacja Przemysłowa” prowadzone są od roku 2006, a powstały na bazie utworzonego   w 1999 roku 
Podyplomowego Studium Farmacji Przemysłowej. Tę formę kształcenia odbyło 298 studentów. Nasi absolwenci zatrudnieni są 
aktualnie na odpowiedzialnych stanowiskach w wiodących firmach branży farmaceutycznej.   
Studia trwają trzy semestry w systemie zaocznym: piątek i sobota (zwykle co dwa tygodnie). Zajęcia (340 godzin) 
prowadzone są przez Wydział Farmaceutyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego posiadający kategorię naukową A+, 
status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) 2012-2017. Nauczyciele są specjalistami posiadającymi wiedzę 

praktyczną i doświadczenie w zakresie badań, dopuszczania do obrotu, wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych. 
Zajęcia w systemie hybrydowym (stacjonarnym i on-line**) odbywają się w Gdańsku i Warszawie.  

  
*Studia nie obejmują wymaganych w Ustawie Prawo Farmaceutyczne (nowelizacja z dnia 07.06.18 r.) przedmiotów: Chemia ogólna                  

i nieorganiczna, Chemia organiczna. 
** Zajęcia on-line będą stanowić około 40% zajęć; możliwa większa ilość związana będzie z sytuacją epidemiczną  

 
Dyplom:  
Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.    

 
Opłata za Studia:   
Opłata z tytułu kosztów kształcenia wynosi:  13 000 zł  
Jednorazową opłatę należy wnieść po zakwalifikowaniu na Studia w terminie do 10.03.2021 r.  
Opłata semestralna wynosi 4 600 zł (płatna 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego semestru).    

 
Język wykładowy:   
Język polski, wskazana znajomość języka angielskiego – część materiałów edukacyjnych dostępna w języku angielskim.   

  
Termin rozpoczęcia zajęć:  marzec 2021 r.   
  
Warunki rekrutacji:   
Warunkiem przyjęcia na Studia jest przysłanie do 28 lutego 2021 r. na adres Ośrodka Szkolenia Podyplomowego 
Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Al. Gen. Hallera 107, 80-416 Gdańsk; tel. 
58 349 12 96 lub 58 349 16 30, e-mail: ospwf@gumed.edu.pl podania na załączonym formularzu wraz z wymaganymi )  
załącznikami. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy są umieszczone na stronie:  

  
www.farmacjaprzemyslowa.gumed.edu.pl 

  
O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.   
Zapewniamy kompleksowe szkolenie prowadzone z troską o najwyższą jakość przekazywanej wiedzy. Kierownikiem studiów 
jest prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, a opiekunem programowym modułu „przemysłowego” jest mgr Barbara Kawałko-
Myślińska (tel. +48 601 382 182; TRANSpharmacia).   
Ponadto wszelkie aktualne informacje dotyczące naboru i przebiegu realizacji kształcenia można znaleźć na stronie Ośrodka 
Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  

www.ospwf.gumed.edu.pl 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Studiach Podyplomowych. 
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