
Wrocław, 07 maja 2018 

 

UWAGA STUDENCI ! 
 

FAKULTETY w roku akademickim 2018/2019 
(semestr zimowy i letni) 

 

Uprzejmie prosimy wszystkich studentów - od II do V roku w roku 

2018/2019 - Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej 

o zapoznanie się z propozycjami modułów zajęć fakultatywnych na rok 

akademicki 2018/2019. Propozycje modułów zajęć fakultatywnych na 

poszczególne lata studiów dostępne są na stronie internetowej Wydziału w 

zakładce: Informacje dla studentów >> Fakultety >>kierunek.  

Zajęcia zostaną uruchomione w przypadku zapisu, co najmniej 18 osób.  

Zapisy na moduły fakultatywne będą odbywać się internetowo, przez system 

Wirtualnej Uczelni w terminie od 03 września 2018 do 17 września 2018.  

Proszę o dokładne przeanalizowanie, na jaki fakultet dokonuje się zapisu, gdyż nie będzie 

możliwości dokonywania korekt na listach.  

Każdy student (czyli również studenci wracający z urlopów dziekańskich) jest 

zobowiązany do zapisania się na fakultet, na odpowiednią ilość godzin 

(wykaz poniżej) i zapoznania z REGULAMINEM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH. 

Niedokonanie zapisu na żadne zajęcia fakultatywne może skutkować ich niezaliczeniem.  

Uprzejmie prosimy studentów o zapoznanie się w dniu 20 września 2018 r, 

z listą fakultetów uruchomionych. 

Studenci, którzy zapiszą się na fakultety, które nie zostaną uruchomione, 

powinni zdecydować o wyborze innego fakultetu podczas drugiego etapu 

zapisów, który planowany jest w dniach od 21 września do 27 września 

2018 r. (termin ostateczny wyboru zajęć fakultatywnych dla lat: II do V w roku 

2018/2019) 
 

Przypominamy, że zapisanie się na moduł - Praktyczne aspekty 
przemysłu farmaceutycznego I - obliguje do uczestniczenia w kontynuacji 
fakultetu w roku 2019/2020. 
 
Przypominamy, że nie wolno zapisywać się na fakultety, które na latach 
wcześniejszych student już zaliczył. 

http://www.farmacja.umed.wroc.pl/sites/default/files/tomasz.machynia/files/REGULAMIN_ORGANIZACJI_ZAJEC_FAKULTATYWNYCH_na_WFzOAM_2016_2017.pdf


 
Studenci, którzy nie dokonają zapisu internetowego na fakultet z 

powodu braku miejsc (na wszystkich fakultetach z danego semestru) będą 

zobowiązani do zgłaszania się bezpośrednio do prowadzącego dany 

przedmiot fakultatywny. 

 

W roku akademickim 2018/2019 będą obowiązywały następujące ilości godz. 

fakultatywnych: 

 
II-gi rok Farmacji – 20 godz. semestr zimowy / 40 godz. semestr letni 

III-ci rok Farmacji – 20 godz. semestr zimowy / 40 godz. semestr letni 

IV-ty rok Farmacji – 20 godz. semestr zimowy / 40 godz. semestr letni 

V-ty rok Farmacji – 40 godz. semestr letni 

 

II–gi rok Analityki Medycznej – 20 godz. semestr zimowy 

III-ci rok Analityki Medycznej – 20 godz. semestr zimowy / 20 godz. semestr letni 

IV-ty rok Analityki Medycznej – 20 godz. semestr zimowy / 20 godz. semestr letni 

V-ty rok Analityki Medycznej – 40 godz. semestr zimowy 

 

 
Instrukcja obsługi zapisów na zajęcia fakultatywne w odrębnym załączniku.  


