
Załącznik nr 1 do komunikatu Dziekana Wydziału Farmaceutycznego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum 

z dnia 18.07.2022 roku 

 

Limit  

kierunek studiów Limit miejsc  

Farmacja (stacjonarne)  10 

 

  



Załącznik nr 2 do komunikatu Dziekana Wydziału Farmaceutycznego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum 

z dnia 18.07.022 roku 

 

 

 

Harmonogram  

 

postępowania w sprawie przyjęcia na studia w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

(wszystkie podane terminy dotyczą 2022 roku) 

 

 

 

rejestracja w systemie tj. przyjmowanie 

zgłoszeń kandydatów 

8 sierpnia – 1 września 

rozmowy kwalifikacyjne 6-9 września 

rozstrzygnięcie w zakresie przyjęcia na 

studia celem kontynuacji kształcenia 

12-16 września 

wpisy na studia 19-28 września 

 

  



Załącznik nr 3 do zarządzenia komunikatu Dziekana Wydziału Farmaceutycznego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum 

z dnia 18.07.2022 roku 

 

 

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej wraz z punktacją oraz dokumenty, za które można 

otrzymać dodatkowe punkty 

 

 

1. W rozmowie kwalifikacyjnej oceniane są:  

 

a) predyspozycje uczestnika konkursu do podjęcia studiów na danym kierunku - 30 pkt. 

 

b) umiejętność komunikowania się oraz znajomość słownictwa specjalistycznego 

związanego z danym kierunkiem (max. możliwa do uzyskania liczba punktów - 40 pkt.) 

 

c) opis planowanej przez kandydata ścieżki rozwoju zawodowego i naukowego 

(max. możliwa do uzyskania liczba punktów - 30pkt.)        

 

 

2. Dokumenty, za które można otrzymać dodatkowe punkty (maksymalnie 20 punktów): 

 

a) certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 lub certyfikat/ dokument 

potwierdzający ukończenie kursu języka polskiego ogólnego organizowanego przez polską 

uczelnię wyższą 

 

b) certyfikat/ dokument potwierdzający ukończenie kursu języka polskiego medycznego 

organizowanego przez polską uczelnię wyższą lub kursu języka polskiego w obszarze nauk 

ścisłych organizowanego przez polską uczelnię wyższą 

c) zaświadczenie o kontynuacji wybranych przedmiotów w roku akademickim 2021/22 na polskiej 

uczelni prowadzącej wybrany przez kandydata kierunek studiów 

 

d) zaświadczenie o odbyciu w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej w Polsce praktyki 

w wymiarze co najmniej 120 godzin lub zaświadczenie o pracy w aptece ogólnodostępnej 

lub szpitalnej w charakterze pomocy aptecznej w wymiarze co najmniej 160 godzin 

 

e) zaświadczenie o kontynuacji wybranych przedmiotów w roku akademickim 2021/22 na polskiej 

uczelni prowadzącej wybrany przez kandydata kierunek studiów  

f) wyróżnienie w konkursie organizowanym przez UJ 

 

 

 


