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Program PHAR-QA (Quality assurance in European pharmacy education and training) finansowany jest w ramach programu ERASMUS Lifelong
Learning Programme Unii Europejskiej. Działania w ramach projektu PHAR-QA stanowią rozszerzenie badań realizowanych w projekcie
PHARMINE (Pharmacy Education in Europe) i skupiają się na określeniu kompetencji i ocenie jakości w procesie edukacji i szkoleń farmaceutów
w Europie.
Adaptacja wspólnego dla Europy systemu oceny jakości edukacji farmaceutycznej jest konieczna, aby stawić czoła wyzwaniom stawianym w
procesie kształcenia farmaceuty, który stanowić ma wykwalifikowany personel zdolny do skutecznej pracy w ramach swoich uprawnień
zawodowych, niezależnie od miejsca w którym te uprawnienia uzyskał. Kompetencje powinny być zdefiniowane zgodnie z obecnymi trendami
w obszarze szkoleń, obejmującymi:

reorganizację i wymianę pomiędzy uniwersytetami w Europejskiej Strefie Wyższego Kształcenia, uwzględniającymi porozumienia
w ramach procesu bolońskiego, w tym organizację kursów na poziomie studiów I i II stopnia,

ekonomikę oraz organizację systemów zdrowotnych z farmaceutami szpitalnymi i farmaceutami z aptek ogólnodostępnych,
którzy odgrywają coraz większą rolę w optymalizacji systemów zdrowotnych w Europie,

postęp w obszarze nauk farmaceutycznych i biotechnologicznych, a w szczególności przejście z leków syntetycznych na terapie
biotechnologiczne wytwarzane przez przedsiębiorstwa z obszaru małej i średniej przedsiębiorczości.
Podstawę wszelkich działań we wspomnianych obszarach musi stanowić bezpieczeństwo pacjenta. Zasadniczą działalność farmaceuty w
codziennej praktyce, w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych czy też w przemyśle farmaceutycznym stanowi bowiem zapewnienia
bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii. Końcowym interesariuszem projektu PHAR-QA jest więc populacja europejska.
Projekt PHAR-QA jest prowadzony przez konsorcjum uniwersytetów stojących na czele badań edukacyjnych i rozwoju praktyki
farmaceutycznej. Projekt prowadzony jest przez Wydział Farmaceutyczny Vrije Universiteit w Brukseli (Belgia), który jest jego liderem oraz
Pharmacolor Consultants z Nancy (Francja), we współpracy z następującymi partnerami:

Uniwersytetem w Granadzie w Hiszpanii

Universytetem National and Kapodistrian w Atenach, w Grecja

Uniwersytetem w Tartu, w Estonii

Uniwersytetem w Helsinkach, w Finlandii

Uniwersytetem w Ljubljanie, w Słowenii

Uniwersytetem Jagiellońskim, w Polsce

Uniwersytetem Medycznym i Farmaceutycznym im. Carol Davila w Bukareszcie,w Rumunii
W ramach projektu PHAR-QA prowadzona będzie również ścisła współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Wydziałów Farmaceutycznych i
innymi europejskimi organizacjami i konsorcjami m.in: MEDINE (Medical Education in Europe). Na potrzeby projektu ukonstytuowano
międzynarodowy Organ Doradczy złożony z ekspertów z zakresu edukacji farmaceutycznej ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Hiszpanii i innych krajów,. W pracach tego organu bierze również udział reprezentant TUNING.
Przewiduje się, że wyniki współpracy w ramach projektu PHAR-QA zostaną wykorzystane przez ponad 200 uczelni wyższych w Europie oraz
inne publiczne i rządowe organizacje sektora edukacji i opieki zdrowotnej; EU DG i organizacje zrzeszające farmaceutów. Wyniki projektu
PHAR-QA będą także rozpowszechnione wśród:

studentów i wykładowców wydziałów farmaceutycznych,

farmaceutów z Unii Europejskiej (a aptek ogólnodostępnych i szpitalnych, z przemysłu farmaceutycznego),

krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających specjalistów z nauk farmaceutycznych i pokrewnych,

przedstawicieli europejskiego przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego, chemicznego, spożywczego (w szczególności
producentów suplementów diety)
Informacje o projekcie zostaną także rozpowszechnione w krajach spoza UE, które zechcą skorzystać z wyników pracy konsorcjum i
zaimplementować paradygmaty z projektów PHAR MINE i PHAR-QA.
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