
REGULAMIN  
rekrutacji na Fakultatywne Bloki Programowe dla kierunku Farmacja na 
Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

obowiązujący od 10 stycznia 2018 roku 

§1. 

Rekrutacja  na  Fakultatywne  Bloki  Programowe,  zwanych  dalej  blokami,  jest 
przeprowadzana co roku wśród studentów 3 roku kierunku Farmacja.

§2. 

Rekrutacja  na  bloki  jest  przeprowadzana  jednoetapowo.  Studenci  zostaną 
zakwalifikowani na dany blok na podstawie swoich preferencji i kryteriów rekrutacji.

§3.

1. Student może wybrać spośród 6 bloków:

1) Farmacja Analityczna.

2) Farmacja Kliniczna.

3) Farmacja Przemysłowa i Biotechnologia Farmaceutyczna.

4) Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Estetycznej.

5) Toksykologia Farmaceutyczna i Środowiskowa.

6) Indywidualny Tok Studiów - Projektowanie Leków.

2. Student może zostać zakwalifikowany wyłącznie na 1 spośród 6 bloków.

§4. 

1. Rekrutacja jest przeprowadzana przez Komisję Rekrutacyjną.

2. Komisja Rekrutacyjna składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i Członków.

3. Przewodniczącego Komisji  Rekrutacyjnej desygnuje Przewodniczący  Zarządu 
Samorządu  Studentów  Wydziału  Farmaceutycznego  na  początku  roku 
akademickiego.

4. Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej jest każdorazowo Starosta 3 roku kierunku 
Farmacja.
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5. Pozostałych Członków Komisji Rekrutacyjnej wybierają spośród siebie studenci 
3 roku. Ich liczbę wyznacza Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

6. Kadencja  Komisji  Rekrutacyjnej  kończy  się   z  chwilą  uprawomocnienia  się 
wyników rekrutacji.

§5. 

1. Rekrutacja na bloki odbywa się w semestrze letnim.

2. Terminarz rekrutacji jest ustalany przez Komisję Rekrutacyjną i opublikowany 
do końca semestru zimowego.

3. Listy  studentów,  sporządzone  na  formularzach  otrzymanych  z  Dziekanatu,  są 
dostarczane  do  kierowników  bloków  i  dziekanatu  zgodnie  z  ustalonym 
terminarzem.

§6.

1. Limity  na  bloki  ustalane  są  corocznie  przez  Komisję   Rekrutacyjną  w 
porozumieniu z kierownikami bloków.

2. Ustala się zarówno dolny jak i górny limit miejsc na każdym z bloków.

3. Limity miejsc na bloki są publikowane do końca semestru zimowego.

4. Limity miejsc nie ulegną zmianie w późniejszym terminie niezależnie od liczby 
chętnych.

§7.

1. Rekrutacja na bloki przeprowadzana jest na podstawie następujących kryteriów:

1) Ocen uzyskanych z trzech wymaganych na dany blok przedmiotów.

2) Średniej ocen z egzaminów uzyskanych przez studenta podczas pierwszych 5 
semestrów studiów.

3) Działalności naukowej i organizacyjnej.

2. Podczas  rekrutacji  brana  będzie  pod  uwagę  sumaryczna  liczba  punktów 
uzyskanych ze wszystkich kryteriów.

3. Spod  ust.  1  wyłączona  jest  rekrutacja  na  Indywidualny  Tok  Studiów  - 
Projektowanie  Leków,  na  który  to  oprócz  wymienionych  w ust.  1  kryteriów, 
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kandydatów ocenia się również podczas rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzonej 
przez kierownika bloku.

§8.

1. Rekrutacja  jest  przeprowadzana  przy  współpracy  ze  Starostami  grup 
dziekańskich,  którzy  w  wyznaczonym  przez  Komisję  Rekrutacyjną  terminie 
zobowiązani będą do przesłania drogą elektroniczną, na wskazany przez Komisję 
Rekrutacyjną adres e-mail, wymaganych formularzy i zaświadczeń.

2. Zaświadczenia i formularze, o których mowa w ust. 1 stanowią:

1) Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik 1. tego regulaminu.

2) Zaświadczenie  o  uzyskanych  ocenach  stanowiące  załącznik  2.  tego 
regulaminu.

3) Zaświadczenie  o  aktywnym uczestnictwie  w Studenckim Kole  Naukowym 
stanowiące załącznik 3. tego regulaminu.

4) Zaświadczenie  o  pełnieniu  funkcji  organizacyjnej  stanowiące  załącznik  4. 
tego regulaminu.

3. Starostowie grup wypełniają wymienione w ust. 2 dokumenty i zanoszą je w celu 
weryfikacji do dziekanatu.

4. Starostowie grup przekazują w sposób określony w ust. 1 dokumenty, o których 
mowa  w  ust  2.  pkt  1  i  2,  w  formacie  MS  Excel  oraz  skan  oryginalnych 
dokumentów poświadczonych przez dziekanat.

5. Starostowie grup przekazują w sposób określony w ust. 1 dokumenty, o których 
mowa w ust 2. pkt 3 i 4, tylko w formie skanów oryginalnych dokumentów.

§9.

Kierownik  Indywidualnego  Toku  Studiów  -  Projektowanie  Leków  przekazuje 
Komisji  Rekrutacyjnej  oceny  rozmowy kwalifikacyjnej  w  terminie  wyznaczonym 
zgodnie z par. 4.

§10.

1. W  przypadku  niewłaściwego  wypełnienia  dokumentów  lub  niezgodności 
deklarowanych  osiągnieć  z  dokumentacją  dziekanatu,  Komisja  Rekrutacyjna 
może prosić studenta, którego sprawa dotyczy, o złożenie wyjaśnień. 
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2. W  przypadku  stwierdzenia  próby  oszustwa  Komisja  Rekrutacyjna  zgłasza 
zaistniałą sytuację do Władz Dziekańskich oraz Sądu Koleżeńskiego Samorządu 
Studentów.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o 
wykluczeniu studenta z rekrutacji.

§11.

1. Punkty  za  kryterium,  o  którym  mowa  w  par.  7  ust.  1  pkt  1,  przyznaje  się  
przeliczając oceny, z trzech wskazanych przedmiotów, na punkty w stosunku 1 
do 1.

2. Jako  ocenę   z  przedmiotu,  o  której  mowa  w  ust.  1  rozumie  się  średnią  ze 
wszystkich  terminów  egzaminu  lub  zaliczenia,  włączając  w  to  oceny 
niedostateczne.

3. Wyjątek stanowi ocena z Chemii leków, która jest oceną cząstkową z przedmiotu 
dokonywaną przez Zakład Chemii Leków najpóźniej do 31 marca każdego roku.

4. Maksymalną liczbę punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 15.

§12.

1. Przedmioty, o których mowa w par. 11 ust. 1, brane pod uwagę przy rekrutacji na 
Farmację Analityczną:

1) Chemia analityczna.

2) Chemia organiczna.

3) Chemia leków.

2. Przedmioty, o których mowa w par. 11 ust. 1, brane pod uwagę przy rekrutacji na 
Farmację Kliniczną:

1) Biochemia.

2) Patofizjologia.

3) Immunologia.

3. Przedmioty, o których mowa w par. 11 ust. 1, brane pod uwagę przy rekrutacji na 
Farmację Przemysłową i Biotechnologię Farmaceutyczną:

1) Biochemia.
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2) Chemia fizyczna.

3) Chemia organiczna.

4. Przedmioty, o których mowa w par. 11 ust. 1, brane pod uwagę przy rekrutacji na 
Kosmetologię Farmaceutyczną z Elementami Medycyny Estetycznej:

1) Biochemia.

2) Patofizjologia.

3) Biologia z Genetyką.

5. Przedmioty, o których mowa w par. 11 ust. 1, brane pod uwagę przy rekrutacji na 
Toksykologię Farmaceutyczną i Środowiskową:

1) Fizjologia.

2) Biochemia.

3) Chemia Ogólna i Nieorganiczna.

6. Przedmioty, o których mowa w par. 11 ust. 1, brane pod uwagę przy rekrutacji na 
Indywidualny Tok Studiów - Projektowanie Leków:

1) Chemia analityczna.

2) Chemia fizyczna.

3) Matematyka.

§13.

1. Punkty  za  kryterium,  o  którym  mowa  w  par.  7  ust.  1  pkt  2,  przyznaje  się  
przeliczając średnią ocen z egzaminów, z pięciu semestrów studiów, na punkty w 
stosunku 1 do 1.

2. Wyjątek stanowi średnia ocen poniżej 3,00, za którą to przysługuje 0 punktów.

3. W skład średniej wchodzą tylko i wyłącznie oceny z egzaminów, w tym również 
oceny z egzaminów poprawkowych i komisyjnych.

4. Niedopuszczalne jest liczenie średniej w żaden inny sposób.

5. Maksymalna liczba punktów jakie można uzyskać za to kryterium wynosi 5.

§14.
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1. Punkty za kryterium, o którym mowa w par. 7 ust. 1 pkt 3, przyznaje się   za 
działalność  naukową  i  organizacyjną  na  Warszawskim  Uniwersytecie 
Medycznym.

2. Komisja  Rekrutacyjna  przyznaje  maksymalnie  1  punkt  za  udokumentowaną 
odpowiednim zaświadczeniem działalność.

3. Za działalność naukową, o której mowa w ust. 1 rozumie się:

1) Bycie  autorem lub  współautorem publikacji  naukowej  w  ramach  pracy  w 
Studenckim Kole Naukowym.

2) Prezentację plakatu na konferencji naukowej w ramach pracy w Studenckim 
Kole Naukowym.

3) Prezentację  ustną  na konferencji  naukowej w ramach pracy w Studenckim 
Kole Naukowym.

4) Pełnienie funkcji przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego.

4. Za działalność organizacyjną, o której mowa w ust. 1 rozumie się:

1) Pełnienie  funkcji  w  organach  Samorządu  Studentów  Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

2) Pełnienie  funkcji  w  zarządzie  organizacji  studenckiej  działającej  na 
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

3) Bycie  członkiem  organu  kolegialnego  Warszawskiego  Uniwersytetu 
Medycznego  i  uczęszczanie  na  jego  posiedzenia  z  nie  mniejszą  niż  60% 
frekwencją.

§15.

1. Punkty za rozmowę kwalifikacyjną przyznaje kierownik bloku Indywidualny Tok 
Studiów - Projektowanie Leków.

2. Termin rozmowy jest ustalany przez kierownika indywidualnie ze studentem.

3. Za  rozmowę  przyznaje  się  maksymalnie  5  punktów  do  rekrutacji  tylko  i 
wyłącznie na Indywidualny Tok Studiów.

§16.
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1. Każdy student określa w formularzu rekrutacyjnym swoje preferencje względem 
bloków.

2. Student  może wybrać  trzy bloki  preferowane,  w kolejności  od najbardziej  do 
najmniej pożądanego.

3. W przypadku, gdy student nie zakwalifikuje się na pierwszy preferowany blok, 
brana pod uwagę jest druga preferencja.

4. W przypadku gdy student nie zakwalifikuje się na drugi preferowany blok, brana 
pod uwagę jest trzecia preferencja.

5. W  przypadku,  gdy  student  nie  zakwalifikuje  się  na  żaden  z  preferowanych 
bloków, zostanie on wpisany tam, gdzie będą wolne miejsca.

6. W  przypadku  nie  wskazania  przez  studenta  podczas  rekrutacji  żadnego  z 
proponowanych bloków, zostanie on wpisany tam, gdzie będą wolne miejsca.

7. Kolejność preferowanych bloków ma znaczenie tylko w przypadku, gdy więcej 
niż  jeden  student  znajdzie  się  na  ostatnim  miejscu  listy  z  taką  samą  liczbą 
punktów. W takim wypadku pierwszeństwo przyjęcia na blok ma student,  dla 
którego jest to blok pierwszego wyboru.

§17.

1. Wyniki  rekrutacji  są  ostateczne.  Nie  ma  możliwości  zmiany  bloku  w 
późniejszym terminie.

2. Student  raz  zakwalifikowany  na  blok  nie  może  brać  udziału  w  kolejnych 
rekrutacjach.

3. Istnieje możliwość zamiany miejscami pomiędzy rekrutującymi się studentami, 
w terminie wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną, tylko i wyłącznie wtedy, 
kiedy  obaj  studenci  mieli  wyższą  lub  równą  ilość  punktów  ostatniej 
zakwalifikowanej na dane bloki osoby.

§18.

1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej istnieje możliwość odwołania się w przeciągu 
14 dni od opublikowania wyników rekrutacji do Zarządu Samorządu Studentów 
Wydziału Farmaceutycznego. 

2. Odwołania należy składać  elektronicznie na adres samorzad.farm@wum.edu.pl 
lub osobiście w biurze Samorządu Studentów na ul. Oczki 1a.
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3. Wnioski i odwołania składane w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.

§19.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

P R Z E W O D N I C ZĄC Y
S a m o r ząd u  S t u d e n t ó w
Wydziału Farmaceutycznego

A n d r z e j  P a t y r a
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