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A szakdolgozat célja az, hogy a hallgató a gyógyszerésztudomány kiválasztott 

problémakörének önálló tanulmányozásával és tudományos feldolgozásával fejlessze 

lényegmegragadó képességét, elsajátítsa a könyvtár használatát, az irodalomkutatás módszereit, 

és képes legyen adatait és következtetéseit tömören és szabatosan megfogalmazni. Megírása 

komoly szellemi tevékenység, amely tudatos és elmélyült munkát kíván. 

A hallgató a szakdolgozatot konzulens segítségével és utasításai alapján készíti. Célszerű a 4. 

év első félévében a konzulens személyét kiválasztani és a szakdolgozat alapjául szolgáló 

munkát elkezdeni. A konzulens személyének kiválasztásában segít az intézetek által kiadott 

tudományos témakörök jegyzéke (Gyógyszerésztudományi szak honlapján (www.gytsz.pte.hu) 

az intézetek szakdolgozati témák menüpontban). Egy konzulens csupán korlátozott számú 

szakdolgozóval tud hatékonyan együtt dolgozni. 

A konzulensi viszony a hallgató és a konzulens között írásban jön létre. A hallgató elfogadását 

az erre szolgáló űrlapon (ÁOK honlapon a Tanulmány Hivatal űrlapok menüpont) a konzulens 

aláírásával igazolja. Ugyanezen űrlap konzulensnél maradó példányán a hallgató aláírásával 

elkötelezettséget vállal a munkához. Az aláírt űrlap harmadik példányát azon intézet 

vezetőjének kell átadni, ahol a hallgató a szakdolgozatot meg fogja védeni. A szakdolgozó-

konzulens viszony kölcsönös kötelezettségvállalást jelent, melynek értelmében a konzulens 

legjobb tudása szerint segíti a szakdolgozó felkészülését, míg a szakdolgozó lelkiismeretes 

munkájával és rendszeres konzultációkkal garantálja a szakdolgozat magas színvonalát.  

1. Fontos határidők 

Intézet, konzulens és téma kiválasztása 

 Negyedév második félévének (8. szemeszter) vége előtt, legkésőbb május 15. 

Aláírt konzulensi nyilatkozat leadása a Tanulmányi Hivatalban 

 Ötödév első félévének (9. Szemeszter) megkezdése előtt 

Szakdolgozat leadása 

 A 10. szemeszter során legkésőbb február utolsó napjáig 

Szakdolgozat védése 

 A 10. szemeszter során legkésőbb március 31-ig 

Sikeres védés igazolása a Tanulmányi Hivatal felé 

 A 10. szemeszterben legkésőbb március 31-ig   
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2. Formai követelmények 

Terjedelem 20-40 normál gépelt oldal 

Nyelv Magyar. (hallgató kérése esetén a 

tanszékvezető javaslatára és dékáni 

engedéllyel idegen nyelven is lehetséges) 

Betűméret 12 

Betűtípus Times New Roman 

Sorköz 1,5 

Margó Jobb, Fent, Lent: 2,5 cm; Bal: 3 cm 

Nyomtatás A/4-es papíron (29,7 cm x 21 cm) kizárólag 

a lap egyik oldalára 

Fedőlap „Szakdolgozat” felirat és a szakdolgozat 

címe, a jobb alsó sarokban a készítő neve és 

az évszám (védés éve) 

Belső címlap témát meghirdető intézet/ tanszék neve (lap 

teteje középen), a szakdolgozat teljes címe 

(középen), a konzulens neve és beosztása (bal 

oldal lent), a hallgató neve (jobb oldal lent), 

képzés helye (város, Pécs) és évszám (lap 

alján középen) 

Leadás 2 példányban kötve, CD melléklettel 

Lapok sorszámozása Belső címlapot követően, a lap jobb alsó 

sarkában 

 

3. A szakdolgozatírás folyamatának lépései 

A téma meghatározása, cím megfogalmazása  

 Fontos, hogy az adott téma valóban érdekelje a hallgatót és a konzulens számára is 

ismert szakmai területtel foglalkozzon. 

 Célszerű aktuális, elméleti vagy gyakorlati jelentőségű témát választani. 

 Téma határainak kialakítása se túl szűk, se túl tág ne legyen. 

 A cím a téma konkrét megfogalmazásából eredjen (a tartalom pontos, tömör leírása), a 

cím ne legyen túl általános. 

 Pontosítás, vagy figyelemfelkeltésképp alcím is megfogalmazható. 

 A konzulensek személye illetve a szakdolgozat témája az 5. évre való beiratkozás előtt 

megváltoztatható. 
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A kutatási cél meghatározása 

 Már az első konzultáció során közösen meghatározandó, hogy mi a választott téma célja, 

mit szeretne a hallgató feltárni, vizsgálni, illetve milyen probléma megoldására tesz 

kísérletet. 

 A kutatási cél meghatározza az alkalmazott módszertant is (szakirodalmi összefoglalás, 

kísérletes munka, kérdőíves felmérés, stb.) 

Szakirodalom kutatás, szűrés 

 Megfelelő szakirodalomhoz való hozzáférés (elegendő mennyiségű és minőségű) 

kulcskérdés, így a módszertan elsajátításában a konzulens segítségét kell kérni. Érdemes 

először 3-5 releváns, lehetőleg összefoglaló jellegű irodalmat egyeztetni a konzulenssel. 

 A szakirodalmi források feltérképezését követően el kell különíteni a téma szerint 

releváns szakirodalmakat (tehát nem érdemes azonnal mindent letölteni és 

kinyomtatni). 

 Törekedni kell szakirodalmak kapcsolati összefűzése (melyik, milyen fejezethez 

lesznek majd felhasználhatóak). 

 Javasolt online adatbázisok és elérhetőségeik: 

o Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa: 

http://www.matarka.hu/ 

o  PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

o  ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/ 

o The Cochrane Library: http://www.thecochranelibrary.com 

Vázlat készítése 

 A vázlatban a főbb témakörök és egységek meghatározása történik. 

 Szakdolgozat vázát alkotja és egyben munkatervként is felhasználható a későbbiekben. 

A vázlatot és/vagy munkatervet az Intézetvezető személyes konzultációt követően 

hagyja jóvá. 

 Minden szakdolgozatnak rendelkeznie kell egy „gondolati ívvel”, amely az olvasót az 

általános ismeretektől elvezeti a problémafelvetésig, majd a feltett kérdésekre kifejti a 

válaszokat, végül összefoglalja a legfőbb megállapításokat. 

 Fontos a különböző egységek egymáshoz való kapcsolódására, viszonyára is hangsúlyt 

fektetni. 

  

http://www.matarka.hu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.thecochranelibrary.com/
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Szakirodalom feldolgozása, kísérletes munka 

 A szakirodalom feldolgozását és a kísérletes munkát előre meghatározott 

szempontrendszer alapján kell végezni (pontosan mit, mikor, hol, hogyan, mennyit, 

stb.?) 

 Szakirodalom nem csupán elolvasandó, hanem értékelendő is. 

 Kutatási módszer végrehajtása 

 

A dolgozat megszövegezése 

 A konzulenssel előzetesen meghatározott vázlat alapján és a következőkben 

bemutatandó fő szerkezeti egységeknek megfelelően történik. A szakdolgozat 

megírásának ez igen munka- és időigényes szakasza, így érdemes kellő időt (min. négy 

hét intenzív munka) rászánni. 

 A fő fejezeteket – beleértve a bevezetést és az összegzést is – új oldalon kell kezdeni. 

 A címek fölött és alatt célszerű egy-egy sort üresen hagyni. 

 A gépelés a magyar helyesírás szabályai szerint történjen (Balázs Géza: Magyar 

nyelvhelyességi lexikon, Corvina Kiadó, Budapest, 2001) 

 A dolgozat megszövegezése igen munka és időigényes feladat, így nem halasztható a 

dolgozat leadását megelőző utolsó hetekre. A szakdolgozó által tanúsított nem 

megfelelő hozzáállás és a konzultációk rendszeres elmaradása a szakdolgozó-konzulens 

közös munkájának értékét és egyben a védés sikerét veszélyezteti. 

Ellenőrzés, javítás 

 A megfelelő minőségű munka érdekében a szakdolgozó és a konzulens rendszeresen 

kommunikál. Nyomtatás előtt érdemes kétszer-háromszor átolvasni az egész dolgozatot 

és az alábbiakra különös figyelmet szentelni: 

 Gondolatok logikai menetének, következetes egymásutániságának ellenőrzése  

 Számadatok pontossága és konzisztenciája 

 A stilisztikai, helyesírási és gépelési hibák javítása 

 A szakdolgozat „kefelevonatának” végső ellenőrzésére és korrekcióára minimum egy 

hét fordítandó, a dolgozat a konzulens jóváhagyását követően kerülhet leadásra. 

Szakdolgozat leadása 

 A 10. szemeszter során, legkésőbb március 1-ig a téma szerint illetékes intézetbe/ 

tanszékre kell benyújtani a szakdolgozatot, a Tanulmányi Hivataltól kérhető két 

„értékelő lappal” együtt. A dolgozat digitális változata CD-n kötelezően mellékelendő. 
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4. A szakdolgozat fő szerkezeti egységei 

Fedőlap és belső címlap 

 A mellékelt ábráknak 

(Fedőlap baloldalon, 

Belső címlap a 

jobboldali ábrán) 

megfelelően. 

Tartalomjegyzék 

 A szakdolgozat 

tagolásának 

megfelelően készítendő, 

a fejezetek arab 

számokkal jelölendőek. 

 A tartalomjegyzéknek és a belső címlapnak sincs oldalszáma. 

Bevezetés 

 Célja az olvasó figyelmének felkeltése, a szakdolgozat témájának ismertetése és a 

témaválasztás indoklása. 

 Kiemelendő benne a választott téma aktualitása, jelentősége. 

 A kutatási célok vagy hipotézisek világos és pontos megfogalmazása itt kell hogy 

történjen, ezenkívül a választott téma feldolgozási (irodalomkutatás, empirikus 

kutatás) módszerének ismertetésére is utalni szükséges. 

 Tartalmazhat utalást a szakdolgozat logikai felépítésére, a fő fejezetekben tárgyalt 

témák felvázolására. 

 Terjedelme körülbelül 3-6 oldal 

Fejezetek 

 Az egyes fejezetek egyfajta gondolati íven haladva kapcsolódjanak egymáshoz. Cél, 

hogy legyen a dolgozatnak egy logikus és jól áttekinthető struktúrája. 

 A hazai és a nemzetközi szakirodalom főbb tudományos eredményeit és ismereteit 

tükröznie kell. 

 Minden egyes fejezetnek meghatározott struktúrát célszerű alkotnia (egy rövid 

bevezetővel, mely meghatározza a szerkezeti egység célját és előrevetíti a tárgyalandó 

témát, ezt követi a fő rész (több alfejezete is lehet), amelyben a téma részletes kifejtése 

szerepel, majd pedig egy rövid összegzés jön, amelyben kiemelhetők a fejezet főbb 

megállapításai, eredményei, konklúziói, valamint utalás történik a következő fejezet 

tartalmára.) 

 

SZAKDOLGOZAT 

 

SZAKDOLGOZAT CÍME 

 

 

Hallgató Neve 

20.. 

 
Pécsi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Kar 

Gyógyszerésztudományi Szak 

Gyógyszerészeti Intézet 

 
SZAKDOLGOZAT CÍME 

 

Szakdolgozat 

 

 

 

 

Írta: Hallgató Neve 

Konzulens: Konzulens Neve 

 

 

Pécs, 20.. 
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 Konklúzió, javaslatok részben kerül sor a saját megállapítások, kritikai megjegyzések, 

vélemények, a vizsgált probléma megoldására tett javaslatok megfogalmazására. 

 Az ábrák a szövegkörnyezetben az aktuális bekezdés vége után - illetve ahogy a 

tördelés megkívánja- (ábra jelölése arab számmal, az ábra felett félkövér betűvel így 

"1. ábra…”) 

- A táblázatok a szövegkörnyezetben az aktuális bekezdés vége után - illetve ahogy a 

tördelés megkívánja- (táblázat jelölése római számmal, az ábra felett félkövér betűvel 

így "I. táblázat…”) 

Összegzés 

 Fontosabb megállapítások, eredmények  

 Következtetések levonása 

 Terjedelme a bevezetéséhez hasonló 

Irodalomjegyzék 

 Bibliográfiai adatok pontos megjelölésével hivatkozni kell az információ-forrásra akár 

szó szerinti idézetről, akár saját szavakkal átfogalmazott tartalomról van szó. 

 A szakdolgozatban minimum tíz tudományos, azonosítható szakirodalmat kell 

felhasználni és meghivatkozni, amelyek közül legalább kettő idegen nyelvű 

forrásmunka kell, hogy legyen. 

 Az irodalmi hivatkozás a szövegben a mondat végén kapcsos zárójelben [1]. Ha egy 

mondaton belül több szerzőre is hivatkozunk és az különböző mondatrészeket érint, 

akkor a felhasznált gondolat után pl: ...sokak szerint a szakdolgozatírás jó [2], míg 

mások feleslegesnek gondolják [3]. 

Az irodalmi hivatkozások számértéke folyamatosan nő. Ott kell számértéket adni neki, 

ahol először szerepel, ha később is utalnunk kell rá, akkor az eredetit használjuk. Csak 

ebben az esetben lehet, hogy kisebb számérték követ egy nagyobbat. 

A források adatait a végén kell megadni az "Irodalomjegyzékben", az alábbiak szerint: 

 Folyóirat esetében a Szerző családneve és Keresztneve kezdőbetűje. Közlemény címe. 

Folyóirat címe (Évszám) kötetszám: Oldalszám. - Például: 

o [1] Needham D. S., Wong I. C. és Campion P. D. Evaluation of the 

effectiveness of UK community pharmacists' interventions in community 

palliative care. Palliat Med (2002) 16: 219-225. 

 Háromnál több szerző esetén a harmadik után "és mtsai."-t kell feltünteni.  

 Egy szerző esetén a név (A); 2 fő esetén és-sel elválasztva (A és B); három fő esetén 

vesszővel, majd és-sel elválasztva (A, B és C). Tudományos és szakmai titulusok nem 

szerepeltetendőek. 

 Könyv és könyvfejezet esetén a Szerző(k) neve, könyv címe (a könyvrészlet esetén a 

fejezet címe és a szerkesztő(k) neve ezt megelőzi), a kiadó, a kiadás helye, kiadás éve, 

oldalszám (tól-ig) – Például: 
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o [2] Vincze Z. és Zelkó R. Gyógyszerügyi szervezéstan. Medicina Könyvkiadó, 

(2008) 1-10. 

 Elektronikus hivatkozás esetében is szükséges a szerző és a közlemény feltüntetése az 

URL megjelenítése előtt. Feltüntetendő az is, hogy mikor tekintette meg a 

szakdolgozó a tartalmat. Például: 

o [3] PTE ÁOK Tanulmányi és vizsgaszabályzat. 

http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=570&menu=dinam&dmid=

25&nyelv=hun (megjelenítve 2012. február) 

Mellékletek 

 A szakdolgozati téma feldolgozásában meghatározó szerepet játszó anyagok (pl. 

nagyobb táblázatok, ábrák, kérdőív(ek), elemzések eredményei, kiegészítő 

illusztrációk, fontosabb jogszabályi szakasz) a munka teljességéhez hozzátartoznak, 

azonban a szövegközi elhelyezésük nehezítené az áttekinthetőséget. 

 A mellékletek növekvő arab sorszámmal (pl. 1. Melléklet A beteg-együttműködés 

vizsgálatára alkalmazott kérdőív) szakdolgozat végén mutathatóak be. 

 A melléklet oldalai már nem kapnak oldalszámot. 

Köszönetnyilvánítás 

 Tömören összefoglalja, hogy kik és miben segítették a szakdolgozó munkáját. 

 

  

http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=570&menu=dinam&dmid=25&nyelv=hun
http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=570&menu=dinam&dmid=25&nyelv=hun
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m i n t a  

S Z A K D O L G O Z A T  K O N Z U L E N S I  V É L E M É N Y  

 

 Név gyógyszerészhallgató által készített, „Cím” című szakdolgozatot, annak 

felépítését, terjedelmét és tartalmát figyelembe véve opponálásra és szakdolgozatvédésre 

(megfelelőnek/kiválóan megfelelőnek/nem elfogadhatónak) tartom. 

Mint a gyógyszerészhallgató konzulense, a szakdolgozatot és annak megírására való 

felkészülést az alábbi szempontok alapján értékelem: 

Értékelési szempont Hallgató munkájának rövid szöveges értékelése 

1. Témaválasztás  

2. Felkészülésre szánt idő és 

konzultációk rendszeressége 
 

3. Hallgató önállósága  

4. Téma kifejtése 

(problémafelvetés, tárgyalás, 

fő üzenetek megfogalmazása) 

 

5. Egyéni munka, módszertan  

6. Hazai és idegen nyelvű 

irodalom ismerete 
 

7. Szaknyelv ismerete és 

alkalmazása 

 

8. Formai követelmények  

Szakdolgozat leadásának 

időpontja 

 

Pécs, dátum. 

 ___________________________ 

 dr. Konzulens Neve 

 konzulens 

 

Szakdolgozat leadási határidő a tárgyév február hónapjának utolsó napja. A konzulensi 

vélemény elkészítésére hét nap áll rendelkezésre. A bírálat a hallgató részére egy héttel a védés 

előtt átadásra kerül. 
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S Z A K D O L G O Z A T  O P P O N E N S I  É R T É K E L É S  

Szakdolgozatíró neve: 

Szakdolgozat címe: 

A szakdolgozat felépítése, terjedelme és tartalma megfelel / nem felel meg az előírt 

követelményeknek. 

Szöveges értékelés és megjegyzések: 

1. Témaválasztás és annak kidolgozása 

(a dolgozat tartalmi vonatkozásai, probléma aktualitása, szerkezeti felépítése, kutatási 

módszerek alkalmazása, következtetések megalapozottsága, hibák, eredmények) 

 

2. Szerkezet, stílus 

(a dolgozat szerkezeti egysége, logikai felépítése, a szerző stílusa, a dolgozat nyelvezete, 

külalakja, az ábrák, táblázatok szerkesztettsége) 

 

3. Szakirodalom, hivatkozások 

(hazai és nemzetközi irodalmi hivatkozások száma, a feldolgozott irodalmak köre, szakirodalmi 

hivatkozások megfelelősége) 

 

4. Egyéb észrevételek, javaslatok: 

 

Mindezek figyelembe vételével a szakdolgozatra az alábbi érdemjegyet javaslom:  

1 (elégtelen) 2 (elégséges) 3 (közepes) 4 (jó) 5 (jeles) 

Pécs, 20.. . hó nap. 

 ___________________________ 

 dr. opponens neve 

 beosztása 

Az opponensi vélemény elkészítésére a szakdolgozat kézhezvételétől számított két hét áll 

rendelkezésre. A bírálat a hallgató részére egy héttel a védés előtt átadásra kerül.  



 

11 

Általános Orvostudományi Kar 

Gyógyszerészeti Intézet 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

 

5. A szakdolgozat védése 

A védés szóban, a háromtagú bizottság előtt történik. A bizottság tagjai az intézet vezetője vagy 

helyettese, a bíráló és a konzulens. A védés időpontját az illetékes intézet vezetője tűzi ki, 

határideje legkésőbb március 31. A szakdolgozat és a védés együttes értékelése 5 fokozatú 

osztályzattal történik. Jeles eredményt elsősorban olyan szakdolgozat kaphat, mely saját 

kísérletes megfigyelésen alapul. Ha a szakdolgozat védésekor a hallgató elégtelen osztályzatot 

kap, záróvizsgára csak ennek kijavítása után bocsátható. A javított szakdolgozat legkorábban 

két hónappal a védést követően nyújtható be. A szakdolgozatért kredit is jár (10 kredit a 

Gyógyszerésztudományi szakon). A dolgozat egyik példányát a hallgató a záróvizsgán kapja 

vissza.  

A védés során az értékelés fő szempontjait a hallgató szakdolgozati téma kifejtésén és egyéni 

munkáján túl, az idegen nyelvű irodalom, szakkifejezések ismerete, valamint az előadás és a 

bizottság kérdéseire adott válaszok megfelelő módja képezi. Összesen, a pluszpontok nélkül 

maximum 40 pont adható. Ponthatárok és minősítés: 0–19 pont elégtelen, 20-24 pont elégséges, 

25–29 pont közepes, 30-34 pont jó, 35-40 pont jeles. A témához tartozó TDK munka végzése 

után félévenként további 2 pluszpont adható 

Minősítési szempontok: 

A hallgató önállósága a dolgozat elkészítésekor (1-10 pont); A téma kifejtésének minősítése 

(1-5 pont); Idegen nyelvű irodalom ismerete (1-5 pont); Nyelvhelyesség, szaknyelv ismerete 

és alkalmazása (1-5 pont); Előadásmód a szakdolgozat szóbeli megvédése során (1-5 pont); 

Vitakészség (1-10 pont) 

Ajánlások és hasznos tanácsok a szakdolgozatvédéshez 

- Az előadás *.ppt, vagy *.pptx formátumban készüljön. A file mérete lehetőleg ne haladja 

meg az 5 MB-ot. Érdemes az adatvesztés elkerülése véget legalább 2 adathordozón (pl. 2 db 

pendrive, vagy 1 CD és 1 pendrive) elhozni az előadást. 

- Mivel a prezentáció hossza 15 perc, így célszerű a mondanivaló pontos begyakorolása. A 

rendelkezésre álló idő alatt kb. 14-18 diát lehet kényelmesen és követhető módon felvetíteni. 

- Az idő rövidsége miatt a cél a lényeg összefoglalása. Törekedni kell a saját kísérletes munka, 

felfedezések és megállapítások kihangsúlyozására. 

- Az előadásnak a szakdolgozathoz hasonló módon érthető és követhető logikai fonalat kell 

követnie (A: bevezetés és problémafelvetés, B: tárgyalás (módszerek és eredmények), C: 

összefoglalás) 

-  

- Az előadás első diája a Cím dia (előadás címe, név, esetleg a dátum és az előadás helyszíne); 

a második dián az átláthatóság kedvéért az prezentáció vázlatát/tartalmát meg lehet 

jeleníteni; végül célszerű az utolsó előtti dián, az összefoglalóban a legfontosabb 

megállapításokat felsorolni; záró dia a „Köszönöm a megtisztelő figyelmet!”. 
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- Egységes betűtípussal/betűtípusokkal és következetesen használt betű méretekkel javasolt 

dolgozni. Célszerű szintén a standard Windows betűtípusokat (pl. Times Roman, Arial, stb.) 

alkalmazni. 

- Fehér háttéren sötét betűkkel, vagy sötét háttéren fehér betűvel célszerű dolgozni, nem túl 

sok, körülbelül 7 sor szöveg szerepeljen diánként. A diacím betű mérete következetesen 

legyen lehetőleg ugyanakkora, vagy hasonló (kb. 32-36-os). A diák címe rövid, tömör 

legyen. A szöveg lehetőleg ne íródjon 24-esnél kisebb betűvel. 

- Ahol lehet ábrával, táblázattal, vagy diagrammal színesítse az előadást.  

- Véglegesítés előtt ajánlott legalább kétszer elpróbálni, hangosan (tehát nem önmagunkban) 

az előadást. Amennyiben hosszabb, mint 17 perc, akkor elképzelhető, hogy ki kell majd 

hagyni valamit. (1-2 percet le lehet faragni gyakorlással, de többet már nem biztos) 

- Kevésbé rutinos előadóknak akár meg is lehet tanulni az első 2 percben elmondott szöveget 

szó szerint (tehát az első pár diáról elmondottakat memorizálni, ugyanis általában csak eddig 

tart a kezdeti izgalom). 

- A gördülékenységet és a magabiztosságot fokozhatja, ha az ember kigondolja, hogy milyen 

mondattal fogja átvezetni az egyik diát a másikba és ezeket a kulcsszavakat memorizálja 

(esetleg beilleszti a dia szövegébe). 

- A védés során, még az előadás elején köszöntendő az elnök és a bizottság, és a hallgatóság. 

- Általában a közönséghez fordulva beszéljen az előadó, és csak alkalmanként nézzen a 

vetítővászon felé. Lézer-mutató a fontosabb részek kiemelésére használható. 

- Ábrákat és illusztrációkat érdemes JPG formátumban képként beilleszteni (így semmiképp 

sem csúszhatnak el a vonalak). Illusztrációként használt képek felbontása jó, ha legalább 70 

dpi (azonban ennél sokkal nagyobb felbontás is már szükségtelen). A video file-okat AVI 

formátumban érdemes hozni, és mindenképpen rámásolandó az előadással együtt az 

adathordozókra. 

- A védés során magabiztosságot adhat, ha az előadó még előzőleg felteszi magának a 

következő kérdéseket: Hol szoktam belekavarodni a mondandódba?; Van-e olyan rész, 

amiben bizonytalan vagyok, esetleg magam sem teljesen értek?; Melyek a legvalószínűbb 

kérdések, amiket a bizottság feltehet?; Mik a munkám/módszereim esetleges hibái, vagy 

hiányosságai?; Mi az előadásom legfontosabb üzenete, vagy haszna röviden? 

 

További részletes információk és előírások a PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak 

tanrendjében és PTE ÁOK Tanulmányi és vizsgaszabályzatában olvashatóak. Jelen 

összefoglaló nem teljes körű, nem helyettesítheti a konzulenssel történő konzultációt. A 

segédletet összeállították dr. Vida Róbert és dr. Fittler András. 

Minden kedves végzős hallgatónknak eredményes munkát kívánunk! 

A PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet munkatársai 

Pécs, 2016. január 6. 


