
Kryteria przyjęcia Studentów do pisania pracy magisterskiej  
w Katedrze Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych  
w roku akademickim 2022/2023 

Liczba miejsc przydzielonych przez Dziekanat: 6 miejsc ST; 2 miejsca NS 

 

1. O przyjęcie na pracę magisterską mogą ubiegać się studenci wykazujący zainteresowanie 
tematyką badawczą prowadzoną w Katedrze (metody komputerowe w projektowaniu leków, 
synteza chemiczna, biotechnologia farmaceutyczna).  

2. W przypadku większej ilości chętnych niż ilość miejsc o przyjęciu decydować będzie, 
kolejno: 

a) przynależność i aktywny udział w pracach koła naukowego działającego w Katedrze (Koło 
Chemii Medycznej, Koło Biotechnologii Medycznej, Metody komputerowe w poszukiwaniu 
substancji leczniczych)  

b) ocena z przedmiotu powiązanego z pracą magisterską, czyli z:  

- biotechnologii farmaceutycznej dla kandydatów do pracy biotechnologicznej 
- syntezy i technologii środków leczniczych dla kandydatów do pracy z syntezy lub 
projektowania środków leczniczych 

c) udział w zajęciach fakultatywnych prowadzonych przez Katedrę  

d) kolejność zapisów do danego promotora, z uwzględnieniem zalecanego podziału miejsc 
(przedstawiono w punkcie 3 kryteriów) 

Ostateczną decyzję o przyjęciu studenta podejmuje Kierownik Katedry 

3. Limit miejsc w Katedrze: 

Limit miejsc na pracę magisterską dla kierunku Farmacja wynosi 8 (6ST + 2NS) 

Zalecany podział miejsc: 

- 3 miejsca na biotechnologii (2ST + 1NS) 

- 5 miejsc na syntezach i/lub metodach komputerowych (4ST+ 1NS) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Harmonogram Zapisów: 

Studenci zapisują się wyłącznie drogą mailową na adres p. dr Małgorzaty Więcek 

(malgorzata.wiecek@uj.edu.pl). Studenci, którzy wcześniej deklarowali chęć pisania pracy 

magisterskiej w Katedrze, również proszeni są o zapisanie się drogą mailową. 



Przy zapisie Student proszony jest o wskazanie interesującego go obszaru badań (synteza, 

biotechnologia, lub metody komputerowe w projektowaniu leków), trybu studiów (ST/NS), 

przynależności do koła naukowego oraz uczestnictwa w fakultetach prowadzonych w Katedrze. 

Zapisy drogą mailową trwają w dniach 04.05-18.05.2021 

Szczegółowy harmonogram zapisów w Katedrze: 

I tura 

4-10 maja - Studenci zapisują się drogą mailową 

12 maja – Studenci dostają potwierdzenie o zakwalifikowaniu lub odmowie w Katedrze 

13 maja - Studenci zakwalifikowani są zobowiązani potwierdzić swoją ostateczną decyzję 

drogą mailową na adres malgorzata.wiecek@uj.edu.pl 

II tura (w przypadku wolnych miejsc) 

16-18 maja - Studenci zapisują się drogą mailową na wolne miejsca 

19 maja - Studenci dostają potwierdzenie o zakwalifikowaniu lub odmowie w Katedrze 

20 maja - Studenci zakwalifikowani są zobowiązani potwierdzić swoją ostateczną decyzję 

drogą mailową na adres malgorzata.wiecek@uj.edu.pl 

 

25 maja – Katedra przekazuje do Dziekanatu ostateczną listę Studentów zakwalifikowanych 

do pisania pracy magisterskiej  

 

 


