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TECHNIK FARMACEUTYCZNY wykonuje prace techniczne, analityczne i administracyjne 

związane z produkcją (wytwarzaniem) leków, analizą i kontrolą leków oraz obrotem środkami 

farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym. Technik farmaceutyczny 

zajmuje się również doradzaniem w zakresie dietetycznych aspektów zdrowia, stosowania 

suplementów diety, żywienia dietetycznego oraz stosowania kosmetyków. 

Kształcenie techników farmaceutycznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu 

Województwa Łódzkiego w Łodzi jest bezpłatne. 

Kształcenie na kierunku TECHNIK FARMACEUTYCZNY trwa dwa i pół roku. 

W Centrum techników farmaceutycznych kształcimy w trybie dziennym. 

 
W ciągu dwóch i pół roku nauczysz się:  

 przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, 

 sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych i preparatów leczniczych,   

 analizowania substancji leczniczych, postaci leków, produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych,  

 zaopatrywania w wyroby medyczne, suplementy diety,  środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz środki kosmetyczne,  

 rozróżniania, pozyskiwania i zastosowania  surowców roślinnych,  

 identyfikowania terapeutycznych właściwości leków i określania ich działania, 

 przestrzegania zasad  BHP w  aptece ogólnodostępnej i aptece szpitalnej, 

 poznawania funkcjonowania organizmu człowieka, 

 udzielania pierwszej pomocy, 

 poznawania społecznych i dietetycznych aspektów zdrowia, 

 posługiwania się językiem obcym zawodowym oraz językiem migowym. 

Rozwiniesz swoje kompetencje społeczne, także pracownicze. 
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Szanse na zatrudnienie: 

Absolwenci kierunku TECHNIK FARMACEUTYCZNY mogą znaleźć zatrudnienie w: 

 aptekach i punktach aptecznych  

 sklepach zielarskich, 

 hurtowniach farmaceutycznych,  

 zakładach produkujących leki, preparaty ziołowe i inne medykamenty,  

 laboratoriach medycznych.  

W większości powiatów województwa łódzkiego jest stałe zapotrzebowanie na techników 

farmaceutycznych (informacje na podstawie „Prognozy zapotrzebowania na pracowników  

w zawodach szkolnictwa branżowego” ogłaszanych corocznie przez MEN oraz „Barometru 

zawodów”). 

Najczęściej wymieniane w ofertach pracy zadania przyszłego pracownika, to: 

 prawidłowe przyjmowanie i realizowanie recept, 

 monitorowanie stanów oraz terminów ważności preparatów w magazynie aptecznym, 

prawidłowe przyjmowanie dostawy i potwierdzanie jej zgodności z zamówieniem, 

 sporządzanie i wydawanie leków recepturowych,  

 realizacja celów sprzedażowych apteki, przestrzeganie standardów firmy,  

 obsługa programu komputerowego ewidencjonowania i wydawania produktów 

leczniczych i wyrobów medycznych.  

W ofertach pracy, pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy następujących kompetencji 

społecznych: 

 umiejętność pracy w zespole, 

 empatia i otwartość w pracy z Pacjentem, 

 troska o zdrowie pacjenta i budowanie trwałych relacji w oparciu o wzajemny szacunek,  

 samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej,  

 sumiennie i rzetelnie wykonywane powierzonych obowiązków, 

 inicjatywa, która przełoży się na realne działania,  

 wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, 

 odpowiedzialność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę.  
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Rekrutacja 

Osoby zainteresowane podjęciem nauki informacje dotyczące rekrutacji znajdą na stronie 

internetowej CKU SWŁ w Łodzi (https://cku-lodz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/rekrutacja) 

 

 

 

 

 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 

 oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana), 

 podpisane na odwrocie 3 zdjęcia legitymacyjne, 

 wypełniony Wniosek o przyjęcie (dostępny https://cku-lodz.edu.pl/oferta-

ksztalcenia/rekrutacja/), 

 zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia nauki na danym kierunku kształcenie zawodowego. 

 zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B, np. karta zdrowia, karta szczepień 

przesiewowych, książeczka zdrowia. 
 

Dokumenty można składać w sekretariacie Centrum lub skan dokumentów przesłać na adres 

sekretariatu: sekretariat@cku-lodz.edu.pl.  

Informacje dodatkowe: 

 Wystawiamy zaświadczenia do ZUS oraz legitymacje szkolne. 

 Jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym. 

 Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe. 

 Słuchacze naszej szkoły po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

mogą podjąć pracę w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.  
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Więcej informacji uzyskasz u doradcy zawodowego Centrum, Izabeli Łuchniak,  
tel.: (42) 651 69 93, wew. 14, doradztwo.zawodowe@cku-lodz.edu.pl 
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