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Wstęp 
 

Zgodnie z polityką jakości kształcenia realizowaną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

Dział jakości Kształcenia prowadzi badania dotyczące sprawności przebiegu procesu 

kształcenia na naszej Uczelni. Badania dotyczą kluczowych aspektów tego procesu. Niniejszy 

raport zawiera wyniki ewaluacji sześciomiesięcznego stażu aptecznego, który jest integralną 

częścią programu kształcenia na kierunku Farmacja. Zawarto w nim wyniki badania 

zrealizowanego w roku akademickim 2014/2015. Wyniki badania posłużą doskonaleniu 

procesu dydaktycznego i tym samym przyczynią się do lepszego przygotowania naszych 

absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz wykonywania zawodu farmaceuty.  

 

 

 

Zgodnie z określonymi przez Ministra Zdrowia standardami kształcenia na kierunku 

farmacja, celem sześciomiesięcznego stażu jest  pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz 

doskonalenie umiejętności praktycznych zdobytych w trakcie studiów w zakresie:  

a) wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udzielania informacji 

o lekach,  

b) sporządzania produktów leczniczych,  

c) opieki farmaceutycznej, 

d) prawnych, etycznych i administracyjnych aspektów pracy farmaceuty. 

W badaniu przyjęto założenie o wpływie na skuteczność w osiąganiu wyżej 

wymienionych efektów takich czynników, jak: atmosfera relacji pomiędzy studentem  

a przełożonymi, zaangażowanie opiekuna stażu po stronie apteki w realizację ramowego 

programu praktyk, wykorzystanie umiejętności i wiedzy nabytej podczas studiów, poznanie 

zasad funkcjonowania apteki oraz ocena organizacji i efektywności wykorzystania czasu pracy. 

W badaniu stosowano zarówno pytania zamknięte, dotyczące oceny poszczególnych 

aspektów stażu, jak i otwarte, w których studenci mieli możliwość uzasadnienia wystawionej 

Problematyka i metodologia badań 
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oceny, wskazania słabych i mocnych stron stażu oraz sugestii dotyczących możliwości 

udoskonalenia go.   

 

 

 

W roku akademickim 2015/2016 udało się zrealizować badanie wśród 118 studentów 

kierunku Farmacja, co tanowi 91% ogółu studentów  odbywających staż w tym roku. W roku 

akademickim 2014/2015 badaniem objęto próbę 127 osób, co stanowiło 95% ogółu 

studentów.  

Wykres 1. Frekwencja studentów w ocenie stażu aptecznego. 

 

  

W roku akademickim 2014/2015 w miejscowościach powyżej 100 tysięcy mieszkańców 

staż odbywało 53,5% studentów. Natomiast w roku akademickim 2015/2016  liczba osób 

odbywających staż w tych aglomeracjach zwiększyła się o 8,9 pkt i wyniosła 62,2%.  

Zdarzały się również osoby, które odbywały staż w dużych miastach (powyżej 500 tys. 

mieszkańców), jak i w miejscowościach mniejszych. Analiza nie wykazała jednak, aby jakość 

stażu zależała od wielkości miejscowości, w której był on realizowany.  

Wykres 2 przedstawia odsetek stażystów ze względu na wielkość miejscowości,  

w której odbywali praktykę.  
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Wykres 2. Wielkość miejscowości, w której odbywano staż 

 

Zdecydowana większość studentów odbywała staż apteczny w województwie 

lubelskim. Zdarzały się również osoby realizujące staż w innych  województwach, jednak ich 

liczebność nie umożliwia wiarygodnego porównania ocen jakości stażu w zależności od 

województwa, w którym był realizowany. Wykres 3 zawiera zestawienie odsetka stażystów w 

zależności od województwa, w którym realizowano staż.  

Wykres 3. Województwo, w którym odbywano praktyki. 

 

Również niemożliwe jest porównywanie jakości stażu realizowanego w aptekach  

o różnej wielkości, gdyż zarówno w roku akademickim 2014/2015 jak i 2015/2016 około 80% 

studentów odbywało staż w aptece zatrudniającej nie więcej niż 10 pracowników. W aptekach 

zatrudniających więcej niż 10 osób staż odbywało w roku akademickim 2014/2015 niewiele 

ponad 20%, natomiast w 2015/2016 poniżej 20%. Przy tak zróżnicowanych liczebnościach  

porównywanie wyników oceny nie przyniosłoby wiarygodnych wyników. Wykres 4 zawiera 

wielkość apteki, w której odbywano staż. 
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Wykres 4. Wielkość apteki, w której odbywano staż. 

 

 

 

 

Ogólna ocena warunków realizacji stażu aptecznego zarówno w latach 2013/2014,  

2014/2015 jak i 2015/2016 jest wysoka. W roku akademickim 2015/2016 osiągnęła ona  nieco 

niższą wartość niż w roku poprzednim, jednak różnica nie jest znaczna.  Wykres 5 zawiera 

ocenę miejsca odbywania stażu. 

Wykres 5. Ogólna ocenia miejsca, w którym odbywała  się praktyka. 

 

Warunki w jakich przebiegał staż również oceniono dość wysoko. Każdy z badanych 

aspektów osiągnął ocenę powyżej 4. W porównaniu z rokiem poprzednim oceny te 

nieznacznie wzrosły. Najniżej ocenionym aspektem w obecnym badaniu, jak i badaniu w roku 

ubiegłym jest możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów  

w praktyce zawodowej. W ocenie studentów  ten aspekt realizacji stażu aptecznego 

odnotował spory wzrost (0,15 pkt). Można zaobserwować wzrost w ocenie poszczególnych 

aspektów przebiegu stażu. Jedynie poznanie zasad organizacji pracy w aptece odnotowało 

spadek o 0,07 pkt. Wykres 6 przedstawia ocenę poszczególnych aspektów dotyczących 

realizacji stażu aptecznego.   
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Wykres 6 Ocena przebiegu stażu. 

 

Zdecydowana większość studentów uważa, że staż apteczny zwiększa szansę na 

znalezienie  pracy. Ocena ta w obecnej edycji badania w porównaniu do poprzedniej, 

odnotowała znaczący wzrost z 57% na 63%. Niemal wszyscy badani uważają, że jego wpływ na 

przyszły sukces zawodowy jest zdecydowanie wysoki i raczej wysoki. Osoby uważające, że 

realizacja w stażu nie ma znaczącego wpływu na znalezienia zatrudnienia należą do 

zdecydowanej mniejszości. Odsetek takich wskazań jest marginalny, co przedstawiono na 

Wykresie 7.  

Wykres 7 W jakim stopniu staż zwiększa szansę na znalezienie zatrudnienia. 

 

 

 

 

Studenci wysoko oceniają doskonalenie umiejętności praktycznych, zdobytych  

w trakcie studiów. Wiedza zdobyta podczas stażu, jest zdaniem większości przydatna, o czym 

świadczą wysokie oceny wskazane w ankiecie. 
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Spośród  umiejętności praktycznych doskonalonych przez osoby odbywające staż w 

roku akademickim 2014/2015 jak i w 2015/2016 najniżej oceniono praktyczną realizację opieki 

farmaceutycznej w aptece (śr. 4,24). Jednak  aspekt ten odnotował wzrost w porównaniu z 

poprzednią edycją o 0,17 pkt. Na niską ocenę mogą mieć wpływ takie czynniki jak; mała liczba 

pacjentów (4%), wykonywanie zadań nie związanych z ramowym programem praktyki 

zawodowej (3%) i co prawdopodobnie powoduje, iż w trakcie odbywania stażu zbyt mało 

czasu przeznczone jest na czynności  za tzw. „pierwszym stołem” (3%), a taka sytuacja z kolei 

ogranicza komunikację z pacjentami. Odzwierciedleniem tej niskiej oceny studentów są opinie 

dotyczące słabych stron stażu (tabela nr 2, str. 10). Nisko respondenci ocenili również 

doskonalenie umiejętność w zakresie prawidłowego sporządzania leków w warunkach 

aseptycznych, choć i ten aspekt odnotował wzrost o 0,05 pkt w porównaniu do poprzedniej 

edycji badania. Na ocenę tę wpływ może mieć zbyt duża ilość leków recepturowych do 

wykonania (1%), zła organizacja pracy (3%) czy też mała liczba pracowników (3%) (tabela nr 2, 

str. 10). 

W obecnej edycji badania najwyżej oceniono doskonalenie umiejętności w zakresie 

stosowania zasad organizacji pracy w aptece z uwzględnieniem przepisów i zasad BHP (śr. 

4,74), prawidłowego sporządzania leków recepturowych, aptecznych (śr. 4,73) oraz 

stosowania zasad rozmieszczenia i przechowywania produktów leczniczych i materiałów 

medycznych (śr. 4,73). Aspekt ten odnotował nieznaczny spadek w porównaniu do 

poprzedniej edycji badania. 

Spory wzrost w ocenie, w porównaniu do poprzedniej edycji badania, można 

zaobserwować także  w zakresie  samodzielności i odpowiedzialności w wykonywaniu 

czynności (wzrost o 0,16 pkt), oceny jakości postaci leku (wzrost o 0,16 pkt) oraz  udzielania 

informacji o lekach (wzrost o 0,15 pkt). 

Ocena umiejętności praktycznych w obecnym badaniu jest zdecydowanie wyższa od 

oceny z poprzedniego badania za rok 2014/2015. Obecnie tylko dwa aspekty oceniono poniżej 

średniej 4,00, gdzie w  poprzednim badaniu tych aspektów było aż pięć. Oceny studentów w 

ramach poszczególnych  kompetencji zawiera Tabela 1. 
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Tabela 1. Ocena umiejętności praktycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena umiejętności praktycznych 2014/2015 2015/2016
zmiana 

w ocenie

Stosowanie zasad organizacji pracy w aptece z uwzględnieniem 

przepisów i zasad BHP
4,69 4,74 0,05

Prawidłowe sporządzanie leków recepturowych, aptecznych 4,68 4,73 0,05

Stosowanie zasad rozmieszczenia i przechowywania produktów 

leczniczych i materiałów medycznych
4,75 4,73 -0,02

Wydawanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych 4,56 4,65 0,09

Komunikacja interpersonana z pacjentami, ich opiekunami, 

lekarzami oraz pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia
4,65 4,64 -0,01

Stosowanie zasad dobrej praktyki aptecznej 4,55 4,63 0,08

Samodzielność i odpowiedzialność 4,46 4,62 0,16

Stposowanie zasad kodeksu etyki zawodowej, przepisów 

prawnych dotyczacych wykonywania zawodu farmaceuty oraz 

przepisów prawa pracy

4,43 4,56 0,13

Ocena jakości postaci leku 4,37 4,53 0,16

Stosowanie zasad wydawania leków bardzo silnie działających, 

psychotropowych i środków odurzających
4,43 4,52 0,09

Udzielanie informacji o lekach 4,35 4,50 0,15

Prowadzenie dokumentacji aptecznej oraz posługiwania sie i 

administrowania sys. informatycznymi w aptece
4,36 4,48 0,12

Prawidłowe sporządzanie leków w warunkach aseptycznych 4,34 4,39 0,05

Praktyczna realizacja opieki farmaceutycznej w aptece 4,07 4,24 0,17
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Analizując wypowiedzi studentów odbywających praktyki zawodowe w aptekach  

w roku akademickim 2015/2016 dotyczące jego mocnych i słabych stron, można stwierdzić, że 

szczególny wpływ na zadowolenie studentów mają dobre relacje z członkami zespołu, szeroki 

asortyment produktów, samodzielność i zaufanie do stażysty, kontakt z pacjentem, poznanie 

specyfiki pracy w aptece, dużo zdobytej wiedzy od członków zespołu, fachowa kadra, 

zaangażowanie opiekuna praktyki.  

  Istotna dla studentów odbywających staż jest także lokalizacja apteki (uznaniem 

cieszyły się te, które znajdowały się blisko przychodni czy szpitala i nie były usytuowane  

w pobliżu specjalistycznej jednostki np.  ginekologiczno – położniczej albowiem wówczas nie 

można zapoznać się z całym asortymentem apteki). 

 Wśród słabych stron realizacji stażu  najczęściej wskazywano, zarówno obecnie jak  

i w poprzedniej edycji badania, że praktyki mają charakter nieodpłatny (16%).  Należy jednak 

zauważyć, że 14% studentów nie zauważyło słabych stron stażu. To co powodowało 

niezadowolenie to głównie sytuacje, gdy aptekę odwiedzała mała ilość pacjentów np.  

z powodu złej lokalizacji apteki, co uniemożliwiało zdobycie doświadczenia, duża ilość 

stażystów, mało czasu za „pierwszym stołem”, wykonywanie czynności nie związanych  

z programem praktyk, brak wsparcia ze strony kadr, mała liczba pracowników, zmianowy 

system pracy. 

Zestawienie wszystkich słabych i mocnych stron stażu wskazanych przez studentów 

zawiera Tabela 2.  

Mocne i słabe strony stażu aptecznego 
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Tabela 2. Mocne i słabe strony stażu w opinii studentów w roku akademickim 2015/2016 

 

Studenci sugerując zmiany, które przyczyniłyby się do większej efektywności stażu 

najczęściej wskazywali na możliwość wprowadzenia „choćby symbolicznego wynagrodzenia” 

za wykonywaną pracę, co przyczyniłoby się do większej motywacji. Często wskazywano 

również na potrzebę wydłużenia czasu praktyk oraz wprowadzenia większej ilości praktyk  

w trakcie studiów w celu choćby poznania funkcjonowania apteki.  

Sugerowano także potrzebę większego monitorowania przez uczelnię realizacji 

programu stażu oraz wpływania na większe zaangażowanie i wywiązywanie się z obowiązków 

Mocne strony stażu Słabe strony stażu

dobre relacje i atmofera 17% bezpłatny staż 16%

szeroki asortyment leków 

recepturowych/dermokosmetyków/suplementów
13% brak słabych stron stażu 14%

duża samodzielność/zaufanie do stażysty 12% mała liczba pacjentów 4%

kontakt z pacjentem 10% duża liczba stażystów 3%

poznanie specyfiki pracy w aptece 9% mało czasu za pierwszym stołem 3%

duzo zdobytej wiedzy od członków 

zespołu/zaangazowanie kadry
7%

wykonywanie czynności nie związanych z programem 

praktyki
3%

fachowa kadra 7% zła organizacja pracy 3%

zaangażowanie opiekuna praktyki 7% brak wsparcia ze strony kadr 2%

duża ilość pacjentów 6% mała liczba pracowników 2%

komunikacja z pacjentem 6% mało zróżnicowany asortyment apteki 2%

umiejętności praktyczne 6%
zła organizacja pracy ze strony opiekuna/małe 

zainteresowanie
2%

dużo zróżnicowanych recept 6% zmianowy system pracy 2%

dobra lokalizacja apteki 5% brak komunikacji między pracownikami 1%

duzo pracy za pierwszym stołem 5% brak zaufania pacjentó do stażystów 1%

przygotowywanie leków recepturowych 4% dużo leków recepturowych 1%

zastosowanie wiedzy w praktyce 4% mała ilość sporządzanych leków recepturowych 1%

nauka samodzielności/odpowiedzialności 3% niemiła atmosfera 1%

nauka zasad realizacji recept 3%
słabe wprowadzenie w administarcyjną strone pracy 

w aptece
1%

rozwój zawodowy 3% zbyt krótki okres stażu 1%

dobra organizacja pracy 2% mały kontakt z pacjentem 1%

duża ilość recept 2% zła lokalizacja apteki 1%

nauka obsługi oprogramowania komputerowego 2%

realizacja załozonego programu praktyki 2%

elastyczny czas pracy 1%

zapoznanie się z nazwami handlowymi leków 1%

2015/2016
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opiekuna praktyk. Wskazywano również na potrzebę lepszego przygotowanie do opieki 

farmaceutycznej już na etapie studiów.  

Wszystkie wskazane przez studentów sugestie zawiera Tabela nr 3.  

Tabela 3. Proponowane zmiany w celu doskonalenia jakości stażu aptecznego. 

 

 

 

 

 

 

 

Proponowane zmiany

wprowadzenie wynagrodzenia za staż 16%

nie ma potrzeby wprowadzania zmian 7%

dłuższy czas trwania stażu 6%

więcej zajęć praktycznych w trakcie studiów 3%

krótszy czas trwania stażu 3%

stworzenie dokładnego programu praktyk 3%

mniejsza ilość stażystów w aptece 2%

monitorowanie przez uczelnię stopnia realizowania planu praktyk/rozliczenie opiekuna 2%

staż w aptekach wcześniej sprawdzonych 2%

więcej czasu przy pierwszym stole 2%

więcej samodzielności dla stażysty 2%

zmienic program studiów 2%

lepsze przygotowanie w trakcie studiów do opieki farmaceutycznej 1%

osobne stanowisko dla stażystów na ekspedycji 1%

wiekszy nacisk w trakcie studiów na poznanie preparatów leczniczych 1%

większa ilość pacjentów 1%

wprowadzenie w administarcyjną stronę pracy w aptece w trakcie stażu 1%

wybór apteki o większym asortymencie 1%

zaangażowanie opiekuna/zaangazowanie personelu 2%

zajęcia przygotowujące studentów do kontaktu z pacjentem 1%

zapoznanie i stopniowe zaliczanie poszczególnych grup leków/preparatów w aptece 1%

zwracanie uwagi na kodesk etyki zawodowej farmaceuty wybierając aptekę 1%

zajęcia z obsługi programów komputerowych 1%
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Wyniki badania wykazały, że wzięte pod uwagę czynniki, taki jak: relacje  

z pracownikami apteki, zaangażowanie opiekuna stażu w realizację jego programu,  fachowa i 

pomocna kadra w zdecydowanej  większości przypadków umożliwiają skuteczne osiąganie 

założonych efektów. 

Zdarzający się niski poziom zadowolenia z możliwości wykorzystywania w praktyce 

wiedzy zdobytej podczas studiów spowodowany był, w ocenie studentów, tym, że: w aptece 

nie było wystarczającej ilości pacjentów, praktyki przebiegały w sposób źle zorganizowany, 

stażystom przydzielano mało odpowiedzialne zadania. Pomimo faktu, że zjawiska te należą do 

mniejszości ( o czym świadczą dość wysokie oceny tych aspektów) należy zwrócić uwagę na 

możliwość ich eliminacji.  

Rekomendacje przedstawione w raporcie kierowane są zarówno do władz uczelni jak i 

samych studentów, którzy wybierając miejsce stażu powinni zwracać uwagę na istotne 

elementy, które warunkują jego efektywność.  

Na podstawie zebranych informacji nasuwają się następujące sugestie: 

 Należy dbać o ścisłą współpracę między opiekunem praktyk po stronie uczelni  

i opiekunem po stronie apteki w celu bieżącego monitorowania postępów studenta  

w osiąganiu założonych efektów stażu. W ten sposób możliwe będzie również 

egzekwowanie zaangażowania opiekuna po stronie apteki w jego rolę.  

 Należy zadbać o efektywne wykorzystywanie czasu podczas praktyk, ich dobrą 

organizację, ponieważ często pojawiały się argumenty, aby wydłużyć ich czas, gdyż 

nie umożliwił on realizacji całego programu praktyk. Pomocne byłoby opracowanie 

dokładnego programu praktyk.  

 Sygnalizowano potrzebę lepszego przygotowania w trakcie studiów w zakresie: 

opieki farmaceutycznej i poznania preparatów leczniczych, obsługi programu 

komputerowego, kontaktu z pacjentem a także większą ilość zajęć praktycznych, 

przygotowujących do pracy w aptece.  

Wnioski i rekomendacje 
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 Studenci wybierając miejsce stażu powinni zwracać uwagę na lokalizację apteki, 

która powinna zapewnić wystarczającą ilość pacjentów oraz realizację 

różnorodnych recept.  
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Aneks  

Ranking aptek 

 

Tabela 4 zawiera zestawienie aptek, w których odbywali praktyki studenci wraz  

z oceną. Ocena wyrażona w punktach stworzona została na podstawie odpowiedzi na 21 

pytań, w których oceniano poszczególne aspekty stażu w danej aptece przy pomocy 

pięciostopniowej skali (0-4). Apteka maksymalnie mogła osiągnąć 80 pkt. Informacja o ocenie 

została stworzona na wniosek studentów w celu ułatwienia im wyboru odpowiedniego 

miejsca praktyk.  

Tabela 4 Ranking aptek na podstawie ocen studentów odbywających staż w latach 2014/2015. 

Lp. Nazwa apteki  Ocena  

1. Apteka "Pulawska" , ul. gen. Fieldorfa - Nila 16, Puławy 80 

2. Apteka "Vita", ul. Śliwińskeigo 1. Lublin 80 

3. Apteka "Magnolia" ul. Ruska15c, Lublin 80 

4. Apteka "Salutis", ul Harnasie 11, Lublin 80 

5. Apteka, ul. Hempla 5, Lublin 80 

6. Apteka "Vita", Lublin 80 

7. Moja Apteka, Galeria Olimp, Lublin 80 

8. Apteka "Sinapsis", ul. Wyszyńskiego 54a, Ropczyce 80 

9. Apteka "Ziko", ul. Racławicka 146, Warszawa 80 

10. Apteka "Dbam o Zdrowie", ul. 3-go Maja 35, Siedlce 80 

11. Apteka Puławska 80 

12. Apteka Frączek i Wspólnicy s.j., ul. Portowa 8, Głógów Wlkp. 80 

13. Apteka "Malwa", ul. Kruczkwoskiego 14, Lublin 80 

14. Apteka "VikaMed", ul. Kunickiego 252, Lublin 80 

15. Apteka "Vikomed", ul. Kunickiego 252, Lublin 80 

16. Apteka "Luxfarm", ul. Niepodległości 1, Świdnik 80 

17. Apteka Prywatna w Czudcu mgr farm. Maria Hnatów, ul. Rynek 2, Czudec 80 

18. Apteka "Remedium", ul. Kosciuszki 7/9, Kielce 80 

19. Apteka Omega, ul. Grottgera 11, Rzeszów 79 

20. Apteka, ul. Droga Męczenników Majdanka, Lublin 79 

21. Apteka ul. J. Zamoyskiego 77, Janów Lubelski 79 

22. Apteka "Magnolia", ul. Ruska 15, Lublin 79 

23. Apteka "Vita", ul. Śliwińskiego, Lublin 79 

24. Apteka "Fit", ul. Tochtermana 1, Radom 79 

25. Apteka "Puławska II", ul. gen. Fieldorfa - Nila 16, Puławy 79 

26. Apteka "Dr Max", Al. Niepodległości, Mielec 79 
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27. Apteka "Malwa", ul. Jaczewskiego 2, Lublin 79 

28. Apteka "Hempla 5", ul. Hempla 5, Lublin 78 

29. PZF Cefarm Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Wileńska 21, Lublin 78 

30. Apteka "Medicus", Lublin 78 

31. Apteka "Na Błoniach", Lublin 78 

32. Apteka "Na Dożynkowej", Lublin 78 

33. Apteka "Malwa", ul. Kruczkowskeigo 14, Lublin 78 

34. NAsze Apteki, ul. Puławskiego 13, Siedlce 78 

35. Apteka "Hempla 5", ul. Hempla 5, Lublin 77 

36. Apteka Rogatka Warszawska, Lublin 77 

37. Apteka na Bazylianówce, Lublin 77 

38. Apteka Słoneczna, ul. Chodźki 3, Lublin 77 

39. Apteka Marta Podgórska, ul. Koryznowej 2g, Lublin 77 

40. Apteka "Jagiellońska", ul. Jagiellońska 66, Sanok 77 

41. Apteka "Pharmex", os. Unii Lubelskiej3c, Lubaczów 76 

42. Apteka "Esculap", ul. Wallenroda 2e, Lublin 76 

43. Apteka "Dr Max", ul. Wojska Polskiego 41, Krosno 75 

44. Apteka "Salutis", ul. ks. J. Popiełuszki 28, Lublin 75 

45. Apteka Rogatka Warszawska, Lublin 75 

46. Apteka, ul. Ametystowa 1 75 

47. Apteka "Alpina" Krosno 75 

48. Apteka "Dbam o Zdrowie", ul. Grodzka 2, Zamość 75 

49. Apteka "nova", ul. gen Fieldorfa 10A, Warszawa 74 

50. Apteka, ul. Kochanowskiego 3, Iłża 74 

51. Apteka J. i L. Marcinkwoscy, ul. Pasaż Ursynowski 9, Warszawa 74 

52. Apteka "Na Dożynkowej", ul. Dozynkowa 1, Lublin 74 

53. Apteka Maria Podgórska, ul. Koryznowej 26, Lublin 74 

54. Apteka "Gemma", ul. Zbyszewskeigo 6, Rzeszów 74 

55. Apteka "Zdrojowa za Szpitalem", Bychawa 73 

56. Apteka "FarmVita", ul. Radziwiłłowska 5, Lublin 73 

57. Apteka "Esculap", ul. Wallenroda 2e, Lublin 73 

58. Apteka "Lwowska", ul. Lwowska 6, Rzeszów 72 

59. Apteka Marta Podgórska, ul. Koryznowej 2g, Lublin 72 

60. Apteka "FarmVita", ul. Radziwiłłowska 5, Lublin 72 

61. Apteka "Nowe Maisto", ul. Pelczara 6, Rzeszów 72 

62. Apteka Prywatna, ul. Kościuszki 37, Biłgoraj 72 

63. Apteka "Na Mickiewicza", Lubartów 72 

64. Apteka julianowska, ul. Julianowska 88j/1, Piaseczno 71 

65. Apteka Słoneczna, ul. Chodźki 3, Lublin 71 

66. Apteka Centrum, ul. 3 maja 10, Lublin 71 

67. Apteka "Rondo", ul. Paderewskiego 48, Kielce 71 

68. Apteka "Dbam o Zdrowie", ul. Wileńska 21, Lublin 71 

69. Apteka "Medicus"s.c., Ul. Obywatelska 9/6, Lublin 71 

70. Apteka "Na Obywatelskej", 71 

71. Apteka prywatna, ul. Jana Pawła II 36, Jędrzejów 70 
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72. Apteka "Pro-Familia", ul. Witolda 6b, 35-302 Rzeszów 70 

73. Apteka "Centrum", ul. 3-go Maja 10, Lublin 70 

74. Apteka "Różana", ul. Parkowa 8a, Strzyżów 69 

75. Apteka "Larcus", ul. Hempla 5, Lublin 69 

76. Apteka "Jutrzenka, ul. Jutrzenki 4, Lublin 68 

77. Apteka "Siodlarska", ul. Siodlarska 7, Warszawa 68 

78. Apteka "Dr Max", ul. Górczewska 212/226, Warszawa 68 

79. Apteka "Amber" s.c., ul. Marsz. J. Piłsudskiego 63, Bychawa 68 

80. Apteka m. Pachniak, os. Rosochy 47/3, Ostrowiec Swiętokrzyski 68 

81. Apteka "Dbam o Zdrowie", Al. RAcławickie 23, Lublin 68 

82. Apteka Osiedlowa, ul. Starzynskiego 2, Rzeszów 68 

83. Apteka szpitalna Szpital Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Lwowska 67 

84. Apteka "Pro-Familia", ul. Witolda 6b, Rzeszów 67 

85. Apteka, ul. Kolorwa 24/44, Lublin 67 

86. Apteka "Słoneczna", Pl. Wolnosci 16/2, Rzeszów 67 

87. Apteka Marta Podgórska, ul. Koryznowej 2g, Lublin 66 

88. Apteka "Eskulap", pl. Wolności 4, Rzeszów 66 

89. Apteka Tilia ul. Kościelna 7a, Lublin 65 

90. Apteka "Salutis", ul. Ks. J. Popełuszki 28, Lublin 65 

91. DOZ, ul Racławickie 27, Lublin 65 

92. Apteka, ul. Cichockiego 13, Puławy 64 

93. Apteka szpitalna Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa 64 

94. Apteka "Esculap", ul. Wallenroda 2e, Lublin 64 

95. Apteka "Medicus", ul. Obywatelska 9/6, Lublin 64 

96. Apteka Prywatna mgr farm Renata Olech, ul. Rynek 1, Lesko 63 

97. Apteka "w Belwederze", ul Nowickiego 2, Nałęczów 62 

98. Apteka "Nova", ul. Terebelska 67, Biała Podlaska 62 

99. Apteka Centrum, ul. 3-go maja 10, Lublin 61 

100. Apteka Centrum, ul. Szpitalna 38, Chełm 60 

101. Apteka, ul. Kaprysowa 4, Lublin 60 

102. Apteka "Dr Max", ul. Ofiar Katynia 15, Rzeszów 60 

103. Apteka Centrum, ul. 3 maja 10, Lublin 59 

104. Apteka Medicus, ul. Obywatelska 9/6, Lublin 59 

105. Apteka z sercem, ul. Wołyńska 32, Chełm 58 

106. Apteka Całodobwa, ul. Zana 27/1, Lublin 58 

107. Apteka "Na Zana", ul. Zana 27;/1, Lublin 58 

108. Apteka, ul. Nadbystrzycka 8, Lublin 56 

109. Apteka "Larcus", ul. Hempla 5, Lublin 54 

110. Apteka "Żaro", ul. Spółdzielczości Pracy 34, Lublin 54 

111. Apteka Farmvita ul. Radziwiłowska 9, Lublin 53 

112. Apteka "Medicus", ul. Obywatelska 9/6, Lublin 53 

113. Apteka "Malwa", Lublin 51 

114. Apteka "Różana", ul. Parkowa 8a, Strzyżów 43 

115. Apteka "Nova", Kraśnik 42 

116. Apteka "Jutrzenka, ul. Jutrzenki 4, Lublin 35 
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Ankieta oceny jakości stażu aptecznego  

 
Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu dotyczącym oceny praktyk zawodowych. Państwa opinia jest 

niezwykle ważna dla zapewnienia ich najwyższej jakości dlatego prosimy o szczere i rzetelne wypełnienie ankiety.  

Oceniając proszę posłużyć się skalą od 1 do 5 gdzie 1 oznacza ocenę zdecydowanie negatywną a 5 ocenę 

zdecydowanie pozytywną. 

Nazwa i adres jednostki przyjmującej  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Rodzaj apteki:  

 Apteka szpitalna 

 Apteka ogólnodostępna 
Liczba godzin praktyki………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko opiekuna praktyki……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1.Jak ogólnie ocenia Pan/Pani miejsce, w którym odbywał Pan/Pani staż? 

1 2 3 4 5 

Komentarz………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jak ocenia Pan/Pani organizację oraz efektywność wykorzystywania czasu podczas stażu? 

1 2 3 4 5 

Komentarz………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. W jakim stopniu atmosfera relacji z przełożonymi oraz innymi osobami w miejscu odbywania 

stażu sprzyjała uczeniu się i zdobywaniu nowych umiejętności? 

1 2 3 4 5 

Komentarz………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. W jakim stopniu podczas  stażu wykorzystywał Pan/Pani wiedzę i umiejętności zdobyte podczas 

studiów? 

1 2 3 4 5 

Komentarz………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Na ile poznał Pan/Pani zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną instytucji, w której 

odbywał/a Pan/Pani staż? 

1 2 3 4 5 

Komentarz………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie oraz pomoc ze strony wyznaczonego opiekuna stażu? 

1 2 3 4 5 

Komentarz………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. W jakim stopniu udział w stażu rozwinął Pan/Pani kompetencje w zakresie: 

Wydawania produktów leczniczych, wyrobów medycznych 1 2 3 4 5 

Udzielania informacji o lekach 1 2 3 4 5 

Stosowania zasad wydawania leków bardzo silnie działających, psychotropowych i 

środków odurzających  

1 2 3 4 5 

Samodzielności i odpowiedzialność 1 2 3 4 5 

Stosowanie zasad dobrej praktyki aptecznej 1 2 3 4 5 

Prawidłowego sporządzania leków recepturowych, aptecznych 1 2 3 4 5 

Prawidłowego sporządzania leków w warunkach aseptycznych 1 2 3 4 5 

Oceny jakości postaci leku 1 2 3 4 5 

Komunikacji interpersonalnej z pacjentami, ich opiekunami, lekarzami oraz 

pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia 

1 2 3 4 5 

Praktycznej realizacji opieki farmaceutycznej w aptece 1 2 3 4 5 

Stosowanie zasad kodeksu etyki zawodowej, przepisów prawnych dotyczących 

wykonywania zawodu farmaceuty oraz przepisów prawa pracy 

1 2 3 4 5 

Stosowania zasad rozmieszczenia i przechowywania produktów leczniczych i 

materiałów medycznych 

1 2 3 4 5 

Stosowanie zasad organizacji pracy w aptece z uwzględnieniem przepisów i zasad 

BHP 

1 2 3 4 5 

Prowadzenie dokumentacji aptecznej oraz posługiwania się i administrowania 

systemami informatycznymi apteki. 

1 2 3 4 5 

Komentarz……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem staż zwiększa szanse na późniejsze znalezienie 

zatrudnienia?  
1 2 3 4 5 

 

Komentarz………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Jakie były Pana/Pani zdaniem mocne strony stażu, który Pan/i odbył? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Jakie były słabe strony stażu, który Pan/Pani odbył/a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. Co Pana/Pani zdaniem należałoby zmienić, żeby staż był bardziej efektywny i przydatny 

/większym stopniu spełniał Pan/i oczekiwania? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Metryczka  

1. Płeć 

 Kobieta  

 Mężczyzna  

 

2. Forma studiów 

 Stacjonarne 

 Niestacjonarne  

 

3. Wielkość miejscowości, w której odbywał Pan/Pani staż (liczba mieszkańców) 

 Wieś 

 Miasto do 20 tys. 

 Miasto powyżej 20 tys. do 50 tys. 

 Miasto powyżej 50 tys. do 100 tys. 

 Miasto powyżej 100 tys. do 500 tys. 

 Miasto powyżej 500 tys. Mieszkańców 

 
 

4. W jakim województwie odbywał Pan/Pani staż? 
 
............................................................................................................................................................................................................................... 
 

5. Ilu pracowników zatrudnia podmiot, w którym odbył Pan/Pani staż? 
 1-9 
 10-49 
 50-99 
 100-249 
 250-499 
 500 i więcej 

 
 

 

 

 


