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2. CELE KSZTAŁCENIA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MODUŁU/PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami chemii fizycznej, objaśnienie zagadnień dotyczących zjawisk z
zakresu termodynamiki, równowag fazowych, zjawisk powierzchniowych, kinetyki i farmakokinetyki, elektrochemii, układów
koloidalnych oraz spektroskopii molekularnej. Dostarczenie podstaw do rozumienia problemów technologii, chemii leków,
farmakologii, biofarmacji oraz farmacji klinicznej. 

3. WYMAGANIA WSTĘPNE

Opanowany materiał z zakresu chemii ogólnej, matematyki oraz fizyki 

4. TREŚCI PROGRAMOWE

Wykłady III semestr.

Termodynamika, Podstawy termodynamiki chemicznej. Układy termodynamiczne. Pojęcie pracy i ciepła. Procesy
odwracalne i nieodwracalne. Pojęcie funkcji stanu. Pierwsza zasada termodynamiki. Pojemność cieplna układu w stałej
objętości i w stałym ciśnieniu. Zależność entalpii reakcji od temperatury. Prawo Kirchhoffa. Termochemia. Liczba postępu
reakcji. Ciepło reakcji w stałej objętości i w stałym ciśnieniu. Entalpie przemian fizycznych i chemicznych. Prawo Hessa.
Procesy samorzutne. II zasada termodynamiki. Produkcja entropii w reakcji chemicznej. Powinowactwo chemiczne.
Potencjał chemiczny. Entalpia swobodna i energia swobodna. Właściwości entalpii swobodnej. Równanie Gibbsa-Helmholtza.
Standardowa entalpia swobodna reakcji. Wpływ temperatury na zmiany entropii. III zasada termodynamiki.
Termodynamika ATP. Reguła Troutona.

Kinetyka chemiczna z elementami farmakokinetyki. 
Pojęcie szybkości, rzędowości, cząsteczkowości i reakcji chemicznej. Wyznaczanie rzędowości reakcji. Reakcje zerowego,
pierwszego i drugiego rzędu, autokatalityczna reakcja II rzędu. Stała szybkości reakcji. Czas półtrwania leku t0,5 oraz czas
trwałości leku t0,1. Wpływ temperatury na szybkość reakcji, równanie Arrheniusa, energia aktywacji. Kinetyka reakcji
enzymatycznych wg modelu Michaelisa-Menten.
Pojęcie kompartmentu. Stała szybkości eliminacji, biologiczny okres półtrwania t0.5. Wyznaczanie równań
farmakokinetycznych do opisu zmian stężenia leku we krwi czy ilości w moczu po podaniu jednorazowej dawki dożylnej i
doustnej w modelu jednokompartmentowym. Równanie Batemana.

Ćwiczenia laboratoryjne IV semestr.

Wyznaczanie ruchliwości i masy molowej frakcji białka metodą elektroforezy żelowej oraz ładunku koloidu metodą
elektroforezy swobodnej
Wyznaczanie masy molowej i współczynnika izotonicznego van’t Hoffa metodą pomiaru ciśnienia osmotycznego

Pomiar współczynnika podziału olej-woda dla kwasu benzoesowego
Pomiar pKa kwasu acetylosalicylowego metodą miareczkowania potencjometrycznego oraz wyznaczanie iloczynu
rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych soli wapnia
Wyznaczanie stałej szybkości oraz parametrów termodynamicznych reakcji hydrolizy kwasu acetylosalicylowego
Wyznaczanie krytycznego stężenia micelarnego Tweenu 20 metodą tensjometryczną
Adsorpcja paracetamolu na węglu aktywnym
Zastosowanie modelowania molekularnego do oceny właściwości fizykochemicznych substancji leczniczych

Seminaria teoretyczne IV semestr.

Właściwości cieczy i ciał stałych
Równowagi fazowe w układach jedno- i dwuskładnikowych
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Ciecze mieszające się, niemieszające się oraz mieszające się ograniczenie
Właściwości polimerów
Właściwości układów koloidalnych
Równowagi w roztworach elektrolitów
Elektrochemia układów równowagowych
Elektryczne właściwości cząsteczek
Lasery
Podstawy spektroskopii molekularnej
Spektroskopia NMR i EPR.

Seminaria rachunkowe IV semestr.

Układy koloidalne
Pierwsza i druga zasada termodynamiki
Równowagi fazowe w układach jedno- i wieloskładnikowych, jedno- I wielofazowych
Kinetyka reakcji chemicznych
Właściwości roztworów
Równowagi jonowe
Elektrochemia 

5. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA MODUŁU/PRZEDMIOTU ORAZ WERYFIKACJA EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA
PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ STUDENT

OSIĄGNIE W ZAKRESIE: 

Numer
standardu

kształcenia lub
kierunkowego

efektu
kształcenia

Odniesienie do
charakterystyki

drugiego
stopnia Polskiej

Ramy
Kwalifikacji

Sposób oceny/
metoda

weryfikacji
zakładanych

efektów
kształcenia

Metody
realizacji

WIEDZY

metody teoretyczne stosowane w farmacji
oraz podstawy bioinformatyki i

modelowania cząsteczkowego w zakresie
projektowania leków; 

B.W27. P7S_WG , P7U_W kolokwium ćwiczenia-B 

budowę, właściwości i sposoby
otrzymywania polimerów stosowanych w

technologii farmaceutycznej; 
B.W22. P7S_WG , P7U_W kolokwium seminaria 

fizykochemię układów wielofazowych i
zjawisk powierzchniowych oraz

mechanizmy katalizy; 
B.W16. P7S_WG , P7U_W

kolokwium ,
egzamin 

ćwiczenia-B ,
seminaria ,

wykłady 

podstawy termodynamiki i kinetyki
chemicznej oraz kwantowe podstawy

budowy materii; 
B.W15. P7S_WG , P7U_W egzamin 

seminaria ,
ćwiczenia-B ,

wykłady 

podstawy teoretyczne i metodyczne technik
spektroskopowych, elektrochemicznych,
chromatograficznych i spektrometrii mas

oraz zasady funkcjonowania urządzeń
stosowanych w tych technikach; 

B.W12. P7S_WG , P7U_W
kolokwium ,

egzamin 
seminaria ,
ćwiczenia-B 

rodzaje i właściwości roztworów oraz
metody ich sporządzania; B.W7. P7S_WG , P7U_W egzamin 

seminaria ,
wykłady 

mechanizmy tworzenia i rodzaje wiązań
chemicznych oraz mechanizmy

oddziaływań międzycząsteczkowych; 
B.W6. P7S_WG , P7U_W kolokwium 

ćwiczenia-B ,
seminaria 

metodykę pomiarów wielkości
biofizycznych; B.W3. P7S_WK , P7U_W kolokwium ćwiczenia-B 

UMIEJĘTNOŚCI

wykorzystywać narzędzia matematyczne,
statystyczne i informatyczne do
opracowywania, interpretacji i

przedstawiania wyników doświadczeń,
analiz i pomiarów; 

B.U11. P7S_UW , P7U_U 
wykonanie

zadania 
ćwiczenia-B 

analizować właściwości i procesy
fizykochemiczne stanowiące podstawę

działania biologicznego leków i
farmakokinetyki; 

B.U9. P7S_UW , P7U_U 
wykonanie

zadania 
ćwiczenia-B 

przeprowadzać badania kinetyki reakcji
chemicznych; B.U8. P7S_UW , P7U_U 

wykonanie
zadania 

ćwiczenia-B 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA
PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ STUDENT

OSIĄGNIE W ZAKRESIE: 

Numer
standardu

kształcenia lub
kierunkowego

efektu
kształcenia

Odniesienie do
charakterystyki

drugiego
stopnia Polskiej

Ramy
Kwalifikacji

Sposób oceny/
metoda

weryfikacji
zakładanych

efektów
kształcenia

Metody
realizacji

analizować zjawiska oraz procesy fizyczne
wykorzystywane w diagnostyce i terapii

chorób; 
B.U3. P7S_UW , P7U_U 

wykonanie
zadania 

ćwiczenia-B 

mierzyć lub wyznaczać wielkości fizyczne,
biofizyczne i fizykochemiczne z

zastosowaniem odpowiedniej aparatury
laboratoryjnej oraz wykonywać obliczenia

fizyczne i chemiczne; 

B.U1. P7S_UW , P7U_U 
wykonanie

zadania 
ćwiczenia-B 

KOMPETENCJI

6. METODY DYDAKTYCZNE I NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA ZAJĘĆ

CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA

METODY
DYDAKTYCZNE

LICZBA GODZIN
KONTAKTOWYCH
PLUS ELEARNING

LICZBA GODZIN
SAMODZIELNEJ

PRACY
STUDENTA

LICZBA GODZIN
ELEARNING

PUNKTY ECTS 
(w tym

Elearning)

ĆWICZENIA-B 35 40 0 3,00 (0.00) dyskusje

WYKŁADY 20 30 0 2,00 (0.00) wykład

SEMINARIA 20 10 0 1,00 (0.00) dyskusje

ŁĄCZNY NAKŁAD
PRACY STUDENTA

75 80 0 6,00 / 6,00 

7. KRYTERIA OCENY

Warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych realizowanych w IV semestrze jest zaliczenie sprawdzianów z
termodynamiki, kinetyki z elementami farmakokinetyki.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczęszczanie na zajęcia, wykazanie się znajomością zagadnień teoretycznych
obejmujących ćwiczenia laboratoryjne, uzyskanie zaliczenia raportu z przeprowadzonego ćwiczenia. 
Warunkiem zaliczenia seminariów jest zdanie na ocenę pozytywną kolokwium z seminariów teoretycznych oraz
rachunkowych. Oba kolokwia przeprowadzone są w IV semestrze.

Przedmiot kończy się egzaminem w formie ustnej lub egzaminem testowym + pytania otwarte, który obejmuje materiał
wykładowy oraz ćwiczeniowy. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dopuszcza się przeprowadzenie egzaminiu zdalnego
przy użyciu platformy OLAT. Próg zaliczeniowy wynosi
60 %. 

8. LITERATURA PODSTAWOWA

Atkins P. W. Chemia fizyczna , WN PWN, Warszawa, 2007.
Atkins P. W. Podstawy chemii fizycznej , WN PWN, Warszawa , 2009.
Hermann T. W. Chemia Fizyczna , WL PZWL, Warszawa , 2007.

9. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Redakcja naukowa Franciszek Główka Farmacja Fizyczna, Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów farmacji i
analityki medycznej , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu, 2016.
A.G. Whittaker, A.R. Mount, M.R. Heal Chemia Fizyczna , PWN Warszawa , 2003.
Atkins P. Paula J. Elements of Physical Chemistry , Oxford University Press, 2005.

10. REGULAMIN ZAJĘĆ

Dodano w formie załącznika plikowego. 

11. PLAN ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Dodano w formie załącznika plikowego. 

12. KOŁA NAUKOWE

Koło naukowe przy Katedrze I Zakładzie Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki

13. INFORMACJE KOŃCOWE

ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań 

1. 
2. 
3. 

1. 

2. 
3. 
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14. SYSTEM OCENIANIA

OCENA
LOKALNA

DEFINICJA LOKALNA
OCENA
ECTS

DEFINICJA ECTS

5
bardzo dobry - znakomita wiedza, umiejętności i

komptencje
A celujący - wybitne osiągnięcia

4,5
ponad dobry - bardzo dobra wiedza, umiejętności i

kompetencje
B

bardzo dobry - powyżej średniego
standardu z pewnymi błędami

4
dobry - opanowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji

na dobrym poziomie
C

dobry - generalnie solidna praca z
szeregiem zauważalnych błędów

3,5
dość dobry - zadowalająca wiedza, umiejętności i
kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

D
zadowalający - zadowalający, ale ze

znaczącymi błędami

3
dostateczny - zadowalająca wiedza, umiejętności i

kompetencje z licznymi błędami
E

dostateczny - wyniki spełniają
minimalne kryteria

2
niedostateczny - niezadowalające osiągnięcie wiedzy,

umiejętności i kompetencji
FX,F

niedostateczny - podstawowe braki w
opanowaniu materiału
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