Tájékoztató az újabb szakgyógyszerészi alapszakképzésre jelentkező, valamint
a PhD minősítéssel rendelkező szakgyógyszerész jelöltek számára .
A szakképzés időtartama a követelményeknek megfelelően minimum három év, amit a
jelölt a választott szaknak megfelelő munkavégzésre irányuló jogviszonyban tölt el.
A. Korábban teljesített képzési elemek elfogadásának kérelmezése:
Amennyiben a szakgyógyszerész jelölt az első szakképesítés megszerzésétől számított 15
éven belül kíván újabb elsőként megszerezhető (nem ráépített) alap-szakképesítést szerezni, a
két szakképzés azonos képzési elemeit az újabb elsőként megszerezhető szakképesítésnél
teljesítettnek tekinthető.. 2012. év szeptemberétől a szakgyógyszerész képzés módosult,
melynek következtében a képzési elemek megfeleltethetőségét minden esetben mérlegelni
szükséges. A képzési program egyes részeinek elfogadásához a jelöltnek írásos kérelmet kell
benyújtania, melyben tételes felsorolással igazolja a korábban teljesített és az új
szakképzésnél beszámításra kért képzési elemeket. Az elfogadási kérelmet a PTE ÁOK
Szakgyógyszerészképzés Grémiumvezetője vizsgálja meg, és dönt a képzési periódus
elfogadásáról, a döntésről a kérelmezőt írásban értesíti. A kérelmet nyomtatott formában a
Szak- és Továbbképző Központba (7624 Pécs, Szigeti út 12. elméleti tömb III. Emelet) kérjük
eljuttatni.
B. Gyakorlati idő beszámításának kérelmezése:
A szakképesítés megkezdése előtt – akkreditált szakképzőhelyen - letöltött gyakorlati időből,
vagy nappali tagozaton végzett PhD tanulmányokból - az egyetem döntésétől függően legfeljebb egy év a szakgyakorlati időbe beszámítható. Az egyetem a PhD tanulmányokból
további, legfeljebb 6 hónap képzési idő beszámítását is engedélyezheti, amennyiben a jelölt a
szakképesítésnek megfelelő kiemelkedő tudományos tevékenységet igazol. A gyakorlati
beszámíthatóvá tételéhez a jelölt írásos kérelmet, és annak mellékleteként egyedi
szakképzési munkatervet nyújt be, amely felsorolja a tényleges gyakorlati idő során
teljesítendő (jogszabály által meghatározott) szakmai gyakorlati elemeket és felkészülési
tervet. A kérelmezett képzési időszakra vonatkozó felkészülési tervben a jelölt bemutatja a
gyakorlati képzéséért felelős mentorral és tutorral egyeztetett egyedi munkatervét. A
beszámítási kérelmet és munkatervet nyomtatott formában a Szak- és Továbbképző
Központba (7624 Pécs, Szigeti út 12. elméleti tömb III. Emelet) kérjük eljuttatni. Az egy év
szakmai gyakorlat beszámítását, valamint a benyújtott egyedi szakképzési tervet a PTE ÁOK
Szakgyógyszerészképzés Grémiumvezetője hagyja jóvá.
A benyújtott dokumentumok alapján a PTE ÁOK Szakgyógyszerészképzésének
Grémiumvezetője dönt a szakgyakorlati időről a teljesítendő képzési elemekről, a
számonkérésekről és javaslatot tesz a szak-és továbbképzési dékánhelyettesnek a képzési
díjakra vonatkozóan.

Vonatkozó jogszabályok és további részletek.
122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről
16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes
szabályairól
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

