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kutatók éjszakája- 2019. szeptember 27. 
pécsi Napok- 2019. szeptember

international evening-  
2020. március

Szentágothai jános biológiai 
verseny- döntő forduló-  

2020. március

tavaszi koncert- 
2020. április 

tavaszi tábor- középiskolás 
diákok részére-  
2020. április 7-10.

Adventi koncert-  
2019. december

Dokumentumpótlás, sorrendmódosítás-  
2020. július első hete

ponthúzás, felvételi döntés-  
2020. július vége

  i. Nyílt Nap és  
Szülői tájékoztató Nap-  
2019. november 23. 9:30

  Érettségire felkészítő tanfolyam- 2019. október 26- 2020. április 25. 
középiskolák látogatása- 2019. október- 2020. április 
Őszi tábor- középiskolás diákok részére- 2019. október 25-28. 
Nyitott órák- 2019. október- 2020. május

  Érettségi vizsgák- 
2020. május- június

középiskolások Hete-  
2020. június 28- július 3.

  pótfelvételi eljárás-  
2020. augusztus eleje 
gólyatábor- 2020. augusztus vége 
Orientációs Napok- 2020. 
augusztus vége

educatio kiállítás- 2020. január 9-11. 
interaktív Nyílt Nap- 2020. január 15. 10:00

Felvételi jelentkezések 
benyújtásának

határideje- 2020. február 15. 
tudomány, ami összeköt-  

középiskolás diákok számára  
kiírt pályázat leadási határideje-  

2020. február

jANuár

márciuSfelvi.gytk.pte.hu
@ptegytkhok

Pécsi TudományegyeTem 
gyógyszerésztudományi Kar
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Pécsi Tudományegyetem
Gyógyszerésztudományi Kar

Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda
7624 Pécs, Szigeti út 12

info@aok.pte.hu, fhszi@aok.pte.hu
+36 72 530 001/31129, +36 72 536 206

Gyógyszerész
• nappali tagozat
• 10 szemeszter

• magyar
• állami ösztöndíjas, önköltséges

Felvételi: két emelt szintű érettségi  
vizsga, melyből az első emelt szintű 
 vizsga biológia tárgyból kötelező, 

a második emelt szintű vizsga  
esetén választható tárgy a fizika  

vagy a kémia 

PhD képzés
• Gyógyszerésztudományok  

Doktori Iskola

Posztgraduális 
képzések

Szakgyógyszerész 
képzés

• Gyógyszerellátási  
szakgyógyszerész
• Kórházi- klinikai  

szakgyógyszerész

előkészítő tanfolyamok, táborok

 Féléves hétvégi előkészítő program

 tM Őszi és tavaszi tábor

 KH- Középiskolások Hete- Nyári tábor

 Nyelvi képzés középiskolás diákok számára

 előkészítő program- érettségivel rendelkező  
 diákok számára

 Multikulturális környezet

 magyar és angol nyelvű képzés

 Gyógyszerész szakest

  Széles körű gyógyszertári hálózat  
az oktató gyógyszertári hálózat 

  Külföldi cseregyakorlatok

 Ösztöndíjak
 Profex Nyelvvizsga Központ

 Szakkollégiumok

 Medikus Sportkör


