
 

 

Poznań, 01.07.2021 

 

Opinia Senackiej Komisji ds. Kształcenia w sprawie programu studiów 

drugiego stopnia nowego kierunku Inżynieria farmaceutyczna  

prowadzonego wspólnie z Uniwersytetem Medycznym   

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  

 

 

Senacka Komisja ds. Kształcenia otrzymała, za pośrednictwem Prorektora ds. 

studenckich i kształcenia dr hab. inż. Agnieszki Misztal, prof. PP, do zaopiniowania 

program studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim kierunku 

Inżyn ieria farmaceutyczna tworzonego wspólnie z Uniwersytetem 

Medycznym w Poznaniu (Wydział Farmaceutyczny) .  

Kierunek przypisany jest w 70% do dyscypliny Nauki farmaceutyczne (Uniwersytet 

Medyczny w Poznaniu) oraz w 30% do dyscypliny Nauki chemiczne (Politechnika 

Poznańska). Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy magistra. 

Uczelnią wiodącą w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) jest Uniwersytet Medyczny im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tam też, zgodnie z obowiązującymi wzorcami  

dokumentów, opracowana została przekazana dokumentacja obejmująca: Program 

studiów (zawierający m.in. podstawowe informacje o kierunku, liczbie wymaganych do 

ukończenia kierunku punktów ECTS, uzyskiwanym tytule zawodowym, opis kompetencji 

oczekiwanych od kandydata, kryteria kwalifikowania kandydatów oraz przeprowadzania 

postępowania kwalifikacyjnego, zasady i warunki ukończenia studiów  oraz efekty uczenia 

się) oraz Ramowy plan studiów (zawierający spis realizowanych modułów z 

uwzględnieniem  podziału na poszczególne semestry, liczbę godzin i punktów ECTS 

związanych z bezpośrednim kontaktem studenta z nauczycielem akademickim oraz pracą 

własną studenta, a także  grupy przedmiotów obieralnych oraz modułów związanych z 

badaniami naukowymi prowadzonymi w ramach dyscypliny, do której przypisany jest 

kierunek). 

Do dokumentacji dołączono także pozytywną opinię Rady Samorządu Studentów 

Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.  

Komisja zapoznała się z przekazanym programem studiów pod względem zgodności 

kierunkowych efektów uczenia się, sposobów weryfikacji i oceny efektów uczenia się 

osiągniętych przez studenta w czasie cyklu kształcenia, liczby punktów ECTS całkowitej 

i przyporządkowanej poszczególnym grupom zajęć oraz innych elementów wymaganych 

w programie studiów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z obowiązującymi 

na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu przepisami do wniosku nie zostały dołączone 

karty opisu przedmiotów (karty ECTS). Informacje na temat przypisanych do 

poszczególnych modułów: efektów uczenia się, podstawowych treści programowych oraz 

metod oceny i weryfikacji efektów uczenia się zamieszczono w postaci tabeli w 

dokumencie Program studiów.  



 

 

Komisja przekazała zestaw uwag partnerom z Uniwersytetu Medycznego, które w 

większości zostały uwzględnione w ostatecznej wersji programu studiów. Nie została 

uwzględniona jedynie uwaga dotycząca warunków przyjęcia na studia kandydatów 

posiadających tylko dyplom inżyniera kierunku Inżynieria farmaceutyczna. Wyjaśnienia ze 

strony Uniwersytetu Medycznego dotyczą bardzo specyficznego zestawu efektów uczenia 

się jakie wymagane są od kandydatów na drugi stopień wskazywanego kierunku i braku 

możliwości ich nabycia na studiach pierwszego stopnia na innych kierunkach. 

Według Senackiej Komisji ds. Kształcenia program studiów spełnia wymogi stawiane 

w: Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 

poz. 478, z późn. zm.), art. 7 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 226), Rozporządzeniu MNiSW z dnia 14 listopada 2018 

r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2218), Rozporządzeniu 

MNiSW w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 661).    

Nie uwzględniona w ostatecznej wersji programu studiów kierunku Inżynieria 

farmaceutyczna uwaga Komisji dotycząca trybu przyjmowania na studia leży, w przypadku 

studiów prowadzonych wspólnie, po stronie Uczelni wiodącej w rozumieniu Ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Senacka Komisja ds. Kształcenia rekomenduje program studiów stacjonarnych  

II stopnia o profilu ogólnoakademickim kierunku Inżynieria farmaceutyczna do akceptacji 

przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej.  

 

 

   W imieniu Komisji  

dr hab. inż. Andrzej Tomczewski, przewodniczący 


