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Realizacja programu studiów wspólnych Sustainable Drug Discovery (S-DISCO) w ramach 

projektu ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE PROGRAM (Call: ERASMUS-EDU-2021-PEX-

EMJM-MOB), Project Number – 10104984) opiera się na umowach czterostronnych członków 

konsorcjum:  

• Ghent University, Belgia (UGhent) – lider konsorcjum 

• Gdański Uniwersytet Medyczny (MUG) 

• University of Lille, Francja (ULille) 

• University of Groningen, Holandia (RUG) 

Umowy: 

• Consortium Agreement z dnia 16 maja 2022 r. 

• Programme Handbook z dnia 16 maja 2022 r. 
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1. Informacje ogólne o kierunku 
 

Nazwa kierunku studiów  Sustainable Drug Discovery 

Poziom kształcenia  Studia II stopnia (studia wspólne) 

Liczba semestrów  4 semestry  

Łączna liczba punktów ECTS  120 ECTS  

Łączna liczba godzin zajęć  960 (tok Groningen) 

1038 (tok Lille)  

Łączna liczba zajęć do wyboru/fakultetów wyrażona 

liczbą punktów ECTS  

14 ECTS  

Wymiar praktyk   Program nie przewiduje obowiązkowych 

praktyk zawodowych.  

Profil kształcenia  Ogólnoakademicki  

Formy studiów (stacjonarne/stacjonarne i 

niestacjonarne)  

Stacjonarne 

Język nauczania (polski/polski i angielski)  Angielski 

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta  Magister  

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji  Poziom VII  

Przyporządkowanie do dyscypliny naukowej  100% nauki farmaceutyczne  

Łączna liczba punktów ECTS jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia (tj. bez punktów ECTS za praktyki oraz zajęcia e-

learningowe)  

Nie dotyczy (podstawa: art. 60 Ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych  

Nie dotyczy (podstawa: art. 60 Ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce) 

W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż 

jednej dyscypliny, procentowy udział liczby punktów ECTS 

i efektów uczenia się określony dla każdej z tych 

dyscyplin, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej wraz z 

uzasadnieniem (załącznik nr 1 i załącznik nr 2).  

Nie dotyczy. 

  

 


