LOKAL EXAMENSBESKRIVNING

Receptarieexamen
Degree of Bachelor of Science in Pharmacy
1. Fastställande
Examensbeskrivning för Receptarieexamen vid Göteborgs universitet är fastställd av
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-06-04 och reviderad av naturvetenskapliga
fakultetsstyrelsen 2013-06-13.
2. Krav för examen
2.1. Mål
För receptarieexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för
behörighet som receptarie.
Kunskap och förståelse
För receptarieexamen skall studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
– visa kunskap om läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och
läkemedelsutvärdering för att därigenom bidra till en rationell och optimal
läkemedelsanvändning,
– visa kännedom om utveckling, prövning och användning av läkemedel, och
– visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga
För receptarieexamen skall studenten
– visa förmåga att tillämpa vetenskaplig dokumentation samt söka, värdera och kritiskt tolka
relevant information för att kunna analysera och lösa läkemedelsrelaterade problem,
– visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och
frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
– visa förmåga att informera om och diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar
med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För receptarieexamen skall studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,

–
–
–

visa förmåga att verka inom såväl läkemedelsområdet som hälso- och sjukvårdsområdet
med ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn på människan med särskilt beaktande av
de mänskliga rättigheterna,
visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla
sin kompetens.

2.2 Lokala mål
2.3 Omfattning
Receptarieexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.
2.4 Självständigt arbete
För receptarieexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom farmaci/farmaceutisk
vetenskap.
2.5 Kurser inom huvudområdet
Studenter som med godkänt resultat genomgått Receptarieprogrammets 180 hp uppnår ovan
fastställda mål för Receptarieexamen.
För att uppnå dessa mål krävs godkänt resultat på kurser inom farmaci/farmaceutiska
vetenskaper motsvarande minst 172,5 hp.
Kurserna inom farmaci/farmaceutiska vetenskaper skall omfatta minst 30 hp Farmaceutisk
kemi (inkl Läkemedelskemi), 45 hp Cellbiologi och Biomedicin (skall omfatta Fysiologi,
Immunologi, Sjukdomslära, Toxikologi), 48 hp Farmaci (skall omfatta Farmakologi, Galenisk
farmaci, Samhällsfarmaci, Farmakokinetik, Farmakognosi, Egenvårdsrådgivning), samt ett
examensarbete i farmaci om minst 15 högskolepoäng,
För att studenten ska uppfylla målen om kunskap om sambandet mellan vetenskap och
beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, kunskap om
läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering, förmåga att
tillämpa sitt kunnande, förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
förmåga att informera om och diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika
grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten samt att visa
självkännedom och empatisk förmåga krävs dessutom godkänt resultat om 15 hp Tillämpad
apoteksfarmaci (verksamhetsförlagd utbildning).
För att uppfylla målen om kunskap om läkemedelsinformation och läkemedelsrådgivning
krävs dessutom godkänt resultat om 7,5 hp Läkemedelsrådgivning och kommunikation.
För att uppfylla målen om kunskap om relevanta författningar krävs dessutom godkänt
resultat om 4,5 hp Författningar.
2.6 Kurser förutom huvudområdet
Förutom kurser inom ovan nämnda områden får en kurs om högst 7.5 hp inom annat, för
yrkesutövningen relevant område, inräknas i examen.
3. Övergångsregler

