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Grzegorz Żurakowski 
studiuje na czwartym 
roku farmacji.

Przeczytaj ulotkę lub skonsultuj się 
z farmaceutą!

Wydział Farmaceutyczny 
z Oddziałem Analityki Medycznej

Uniwersytetu Medycznego  
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Borowska 211
50-556 Wrocław

E-mail: rekrutacja.farmacja@umed.wroc.pl
Tel. 693 966 885 

www.umed.wroc.pl
www.rekrutacja.umed.wroc.pl

Udzielając się w organizacjach studenckich, 
widzę, że nasza uczelnia wyróżnia się polityką 

prostudencką. Władze Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu są otwarte na inicjatywy i z chęcią 

wspierają naszą aktywność.

Okazję do realizowania 
swoich zainteresowań 

znajdziesz w dwustu kołach 
naukowych i organizacjach 
studenckich, jakie działają 

na naszej uczelni. 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 
Analityki Medycznej



FARMACJA
5,5-LETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE  
– STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Farmacja opiera się na naukach o lekach. Studia przygotują 
Cię do pracy w aptekach, przemyśle farmaceutycznym, 
prowadzenia badań chemicznych, farmakologicznych, 
toksykologicznych.

Farmacja jest jednym z trudniejszych kierunków. 
Kończąc te studia, jesteś trochę lekarzem, 
analitykiem, chemikiem, technologiem, 

dietetykiem, ale dzięki temu później masz duże 
możliwości rozwoju. Choć początkowo nie 

planowałem studiować na tym Wydziale, wybrałem 
go właśnie ze względu na potencjał zawodu, 

o którym jeszcze więcej dowiedziałem się, studiując.

Wybierając się na farmację, pamiętaj, że przez całe studia 
towarzyszyć Ci będą przedmioty związane z chemią: 
organiczną, nieorganiczną, analityczną czy leków, ale także 
z matematyką, biofizyką czy mikrobiologią. Umysł ścisły 
przyda się także na przedmiotach dotyczących zawodu: 
farmakognozji, technologii postaci leku, biofarmacji, 
farmacji przemysłowej, farmakologii, farmacji klinicznej. 

W czasie studiów możesz zamieszkać w jednym z dwóch 
naszych akademików: DS Bliźniak oraz DS Jubilatka, 
które znajdują się tuż przy wyjątkowym Ogrodzie Roślin 
Leczniczych, działającym przy Katedrze Biologii i Botaniki 
Farmaceutycznej.

Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki 
Medycznej będziesz się uczyć od uznanych specjalistów 
i praktyków w nowoczesnych laboratoriach w najnowszej 
części kampusu naszej uczelni. Prowadzone przy 
współpracy z przemysłem badania pozwalają wykorzystać 
zdobywaną wiedzę w praktyce. 
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Wrocław zdecydowanie daje możliwość poznania 
studenckiego życia – będąc studentem kierunku 
farmacja warto z tego korzystać przez pierwsze 

2 lata, bo, jak to mówią, im dalej w las, tym ciężej.


