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Köszöntő 
Tisztelt Olvasó!  

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Szak a "Megújuló gyógyszerészeti 
kompetenciák gyakorlatorientált elsajátítását szolgáló digitális tananyagok kifejlesztése 
magyar és angol nyelven, az egyetemi oktatók felkészítése a 21. század oktatási 
kihívásaira" című pályázat keretében 2012-ben nyert támogatást, hogy az Európai 
Szociális Alap és hazai társfinanszírozás segítségével sikeres képzésfejlesztési és 
elektronikus tananyag-fejlesztési projektet valósítson meg.  

A 2012. március 1-jén kezdődött TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016 azonosító számú 
projekt huszonhat hónapos időszaka alatt az egyetemi oktatók részére megszervezése 
kerülő továbbképzések mellett hét angol nyelvű és tizenegy magyar nyelvű elektronikus 
tananyag fejlesztését tűzte ki célul. 

A projekt során kifejlesztett elektronikus tananyagok a pécsi gyógyszerészképzés 
mellett a társegyetemek magyar és angol nyelvű gyógyszerész- és orvosképzésében, 
valamint más természettudományi képzésekben is felhasználhatók lesznek. 

A projektben a pécsi Gyógyszerészi Kémiai Intézet, a Gyógyszertechnológiai és 
Biofarmáciai Intézet, a Gyógyszerészeti Intézet, valamint a Farmakognóziai Tanszék 
vezető professzorai, oktatói vezetésével fiatal oktatók is részt vettek a fejlesztésben. 

A magyar egyetemek nemzetközi szinten is kompetitív oktatási rendszerének 
fenntartása elengedhetetlenné teszi a folyamatos tananyagfejlesztést, legújabb 
technológiai módszerek bevezetését, kutatási eredmények ismertetését. A projekt célja a 
gyógyszerészi kompetenciák gyakorlatorientált elsajátítását szolgáló magyar és angol 
nyelvű digitális tananyagok kifejlesztése, és az oktatási színvonal nemzetközi 
versenyképességének fenntartásához és növeléséhez az oktatók továbbképzése.  

A projekt alapvető célja az Új Széchenyi Fejlesztési Terv céljaihoz illeszkedő, 
didaktikai és információs technológiai módszerek bevezetése magyarországi 
gyógyszerészképzésbe, a megújuló gyógyszerészképzés ellátása a kor 
követelményeinek megfelelő kompetencia alapú online tananyagokkal. 

A projekt elsődleges céljait megvalósította.  

1. A pályázatban résztvevő fejlesztők és a tananyagokat oktatási céllal 
felhasználó képzők körében Pedagógiai képzések keretében sikerült 
elfogadtatni és kialakítani a kompetencia alapú tananyagfejlesztés elméleti és 
gyakorlati ismereteit úgy didaktikai, mint információs technológiai 
szempontból. 

2. Az újonnan kifejlesztett tananyagok modern technológián alapuló online, 
kompetencia alapú tananyagok. A tananyagok fejlesztése során a 
szakirodalom feldolgozása során adaptáció is történt. A kifejlesztett 
elektronikus tankönyvek, tananyagok a Pécsi Tudományegyetem 
gyógyszerészképzésébe bevezetésére kerültek. A kifejlesztett elektornikus 
tankönyvek és tananyagok alkalmazása során nyert eredmények már a 
2013/2014 tanév tavaszi félévének vizsgidőszakában mérhetővé válnak. 

3. Nemzetközi, interneten elérhető gyógyszeradatbázisok helytálló értelmezését 
és gyakorlat orientált alkalmazását elősegítő online hozzáférhető oktatási 
segédanyag összeállítása. 
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4. A projekt megvalósulása egyidejűleg támogatja a hazai és határon kívüli 
magyar nyelvű, valamint a hazai egyetemeken folytatott angol nyelvű 
gyógyszerészképzést is 

A hallgatók a világ minden részéről elérhetik az elektronikus tankönyveket, 
tananyagokat. 
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1. Projektmegvalósítók 

1.1. Projekt szakmai vezető 

A projekt szakmai vezetője a Gyógyszerésztudományi Szak vezetője Dr. Perjési Pál, 
egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet vezetője. 

1.2. Projektmenedzsment 

Projektmenedzser: Dr. Bognár Rita, pályázati koordinátor, Pécsi Tudományegyetem 
Általnos Orvostudományi Kar Pályázati és Innovációs Iroda 

Pénzügyi vezető: Ungvári Anita, pályázati referens, Pécsi Tudományegyetem 
Gazdasági Főigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság Pénzügyi Osztály Pályázati 
Csoport  

Projekt adminisztrációs munkatárs: Dr. Kuzma Mónika, tudományos munkatárs, Pécsi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerészi Kémiai Intézet 

1.3. Tananyagfejlesztő felelős szerkesztők  

Dr. Dévay Attila, egyetemi docens, Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet 
1. The Theory and Practice of Pharmaceutical Technology 

2. A gyógyszertechnológia alapjai 

3. Pharmaceutical technology softwares for practice and exam  

4. Gyógyszertechnológia gyakorló/vizsgáztató szoftverek  

Dr. Papp Nóra, egyetemi adjunktus, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék 
5. Digitális Herbárium és Drogatlasz  

Dr. Farkas Ágnes, egyetemi docens, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék 
6. Digital Herbarium and Drug Atlas 

7. Pharmacognosy 1. Lectures 

Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék 
8. Pharmacognosy 2. Lectures  

Dr. Molnár Péter, egyetemi tanár, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék 
9. Karotinoidok és szteroidok  
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Dr. Huber Imre, tudományos főmunkatárs, PTE ÁOK Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
10. Gyógyszerészi Bioszervetlen Kémia  

13. Gyógyszerészi Sztereokémiai Ismeretek 

Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár, PTE ÁOK Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
11. Gyógyszerészi Kémia I. Gyakorlati Segédanyag 

12. Pharmaceutical Chemistry I. - Laboratory Experiments and Commentary 

14. Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum és Példatár  

15. General and Inorganic Chemistry Practices - Laboratory Techniques and 
Calculations 

16. Gyógyszerészi Kémia II. gyakorlati praktikum 

17. Gyógyszermetabolizmus és gyógyszertoxicitás 

Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár, PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet 
18. A gyógyszerterápia bizonyítékokon és gyógyszeradatbázisokon alapuló 

értékelésének gyakorlata 

1.4. Tananyagfejlesztők 

Dr. Almási Attila, egyetemi tanársegéd, PTE ÁOK Gyógyszerészi Kémiai Intézet 

Békésiné Kallenberger Heléna, biológus, PhD hallgató, PTE ÁOK Farmakognóziai 
Tanszék 

Dr. Bencsik Tímea, tudományos segédmunkatárs, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék 

Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár, PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet 

Dr. Dévay Attila, egyetemi docens, PTE ÁOK Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai 
Intézet 

Dr. Diós Péter, gyógyszerész gyakornok, PTE ÁOK Gyógyszertechnológiai és 
Biofarmáciai Intézet 

Dr. Farkas Ágnes, egyetemi docens, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék 

Dr. Fittler András, egyetemi adjunktus, PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet 

Dr. Háber Ágota, PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet 

Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék 
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Dr. Huber Imre, tudományos főmunkatárs, PTE ÁOK Gyógyszerészi Kémiai Intézet 

Dr. Kuzma Mónika, tudományos munkatárs, PTE ÁOK Gyógyszerészi Kémiai Intézet 

Dr. Lóránd Tamás, egyetemi docens, PTE ÁOK Gyógyszerészi Kémiai Intézet 

Dr. Mayer Klára, egyetemi adjunktus, PTE ÁOK Gyógyszertechnológiai és 
Biofarmáciai Intézet 

Dr. Molnár Péter, egyetemi tanár, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék 

Dr. Pál Szilárd, egyetemi adjunktus, PTE ÁOK Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai 
Intézet 

Dr. Papp Nóra, egyetemi adjunktus, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék 

Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár, PTE ÁOK Gyógyszerészi Kémiai Intézet 

Dr. Pernecker Tivadar, egyetemi tanársegéd, PTE ÁOK Gyógyszertechnológiai és 
Biofarmáciai Intézet 

Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi tanársegéd, PTE ÁOK Gyógyszerészi Kémiai Intézet 

Dr. Takács Gábor, egyetemi adjunktus, PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet 

1.5. Műszaki szerkesztő informatikusok 

Bencze Zsolt, informatikus mérnök, PTE ÁOK Kari Informatikai Csoport 

Czulák Szilvia, informatikus mérnök, PTE ÁOK Oktatásszervezési és Szolgáltatási 
Osztály 

1.6. Tananyagfejlesztő asszisztensek 

Erdősné Moravecz Zsuzsanna, PTE ÁOK Gyógyszerészi Kémiai Intézet 

Horváth Judit, PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet 

Hutai Ildikó Erna, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék 

Ódorné Fábián Erika, PTE ÁOK Gyógyszerészi Kémiai Intézet 

Tóth Dániel, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék 
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1.7. Beszerzési asszisztensek 

Juhászné Molnár Emese, PTE ÁOK Gazdasági Hivatal 

Kovács Judit, PTE ÁOK Gazdasági Hivatal 

1.8. Informatikus operátor 

Monostori Attila, rendszergazda, PTE ÁOK Kari Informatikai Csoport 

1.9. Szakmai lektorok 

1. The Theory and Practice of Pharmaceutical Technology 

Koenig Boldizsár 

2. A gyógyszertechnológia alapjai 

Dr. Erős István, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, 
Gyógyszertechnológiai Intézet 

3. Pharmaceutical technology softwares for practice and exam  

Koenig Boldizsár 

4. Gyógyszertechnológia gyakorló/vizsgáztató szoftverek  

Dr. Erős István, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, 
Gyógyszertechnológiai Intézet 

5. Digitális Herbárium és Drogatlasz  

Dr. Dános Béla, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Növényszervezettani Tanszék 

6. Digital Herbarium and Drug Atlas  

Dr. Boldizsár Imre, egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Növényszervezettani Tanszék 

7. Pharmacognosy 1. Lectures 

Dr. Vasas Gábor, egyetemi docens, részlegvezető, Debreceni Egyetem 
Növénytani Tanszék Farmakognóziai Részleg és Dr. Gonda Sándor, 
egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Növénytani Tanszék 
Farmakognóziai Részleg 
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8. Pharmacognosy 2. Lectures  

Dr. Vasas Gábor, egyetemi docens, részlegvezető, Debreceni Egyetem 
Növénytani Tanszék Farmakognóziai Részleg és Dr. Gonda Sándor, 
egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Növénytani Tanszék 
Farmakognóziai Részleg 

9. Karotinoidok és szteroidok  

Dr. Schneider Gyula, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kar Szerves Kémiai Tanszék 

10. Gyógyszerészi Bioszervetlen Kémia  

Dr. Lázár László, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézet 

11. Gyógyszerészi Kémia I. Gyakorlati segédanyag 

Dr. Lázár László, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézet 

12. Pharmaceutical Chemistry I. - Laboratory Experiments and Commentary 

Dr. Lázár László, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézet 

13. Gyógyszerészi Sztereokémiai Ismeretek 

Dr. Lázár László, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézet 

14. Általános és szervetlen kémiai praktikum és példatár  

Dr. Lente Gábor, egyetemi docens, Debreceni Egyetem 
Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézet Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszék 

15. General and Inorganic Chemistry Practices - Laboratory Techniques and 
Calculations 

Dr. Lente Gábor, egyetemi docens, Debreceni Egyetem 
Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézet Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszék 

16. Gyógyszerészi Kémia II. gyakorlati praktikum 

Takácsné Dr. Novák Krisztina, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, 
Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
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17. Gyógyszermetabolizmus és gyógyszertoxicitás 

Dr. Halmos Gábor, egyetemi tanár, tanszékvezető, Debreceni Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmácia Tanszék 

18. A gyógyszerterápia bizonyítékokon és gyógyszeradatbázisokon alapuló 
értékelésének gyakorlata 

Dr. Télessy István, címzetes egyetemi docens, Gyógyszerellátási, 
gyógyszerészeti szakmai kollégium elnöke 

1.10. Nyelvi lektorok 

Dr. Miskei György Zsolt, egyetemi adjunktus, PTE ÁOK Gyógyszerészi 
Biotechnológia Tanszék 

Dr. Farkas Ágnes, egyetemi docens, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék 

Dr. Bencsik Tímea, tudományos segédmunkatárs, PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék 

Koenig Boldizsár, Budapest 
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2. Elektronikus egyetemi tankönyvek, 
tananyagok  

2.1. Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet fejlesztései 

2.1.1. The Theory and Practice of Pharmaceutical Technology  

 

2.1.2. A gyógyszertechnológia alapjai  

 

Dévay Attila, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Inté-
zetének alapítója és vezetője, ennek a két alapvető fontosságú gyógyszerészeti szakterü-
letnek ismert kutatója és tanára. „A gyógyszertechnológia alapjai” című tankönyvben a 
szerző több évtizedes oktatási és kutatási tapasztalatai alapján foglalja össze azokat a 
legfontosabb ismereteket, amelyek a gyógyszerkutatási, gyógyszerfejlesztési, gyógy-
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szergyártási és receptúrai, továbbá minőségellenőrzési munka elméleti és gyakorlati 
megalapozáshoz szükségesek. A könyv a felhasznált széleskörű hazai és nemzetközi 
ismeretanyagot, az újabb kutatási eredményeket egységes, jól áttekinthető szerkezetben 
tartalmazza hozzásegítve az olvasót a gyógyszerészet korszerű és komplex 
gyógyszertechnológiai, biofarmáciai, gyógyszerterápiás szemléletmódjának elsajátítá-
sához. 

2.1.3. Pharmaceutical technology softwares for practice and exam 
Attila Devay is the head and founder of the Institute of Pharmaceutical Technology and 
Biopharmacy at University of Pécs, a known researcher and teacher of these two basic 
fields in pharmaceutics. The book entitled „The Theory and Practice of Pharmaceutical 
Technology” summarizes the most important knowledge in drug reasearch, 
development, manufacture, magistral preparation and quality control gathered 
throughout decades based on his experiences, laying down the basics of theoretical and 
practical work. This book, including the national and international literature in a well 
structured, integrated form, helps the student to learn the modern and complex approach 
of the pharmaceutical technology, biopharmacy and pharmaceutical therapy. 

2.1.4. Gyógyszertechnológia gyakorló/vizsgáztató szoftverek  
 Több mint 200 tesztkérdés 

 Kb. 600 szinonima és gyógyszeranyag-név 

 Választható 10-20-30 tesztkérdés 

 Egyszerű választás, 5 lehetőség 

 10 másodperc lehetőség a válaszra. 

 Választható gyakorló és vizsgáztató mód 

 Bővíthető tesztadatbázis 

 Magyar és angol változat 

 Nyomtatható vizsgaeredmény 
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2.2. Farmakognóziai Tanszék fejlesztései 

2.2.1. Digitális Herbárium és Drogatlasz 
A Digitális Herbárium és Drogatlasz című tananyag az Európai Gyógyszerkönyvben is 
szereplő legfontosabb gyógynövényfajokat tárgyalja. Ismerteti az egyes taxonok 
tudományos és magyar nevét, a tudományos és magyar családelnevezést, az elterjedést, 
morfológiai és fitokémiai jellemzőket, a legfontosabb hatóanyagokat és szerkezeti 
képletüket, a drogként alkalmazott növényi részt magyar és tudományos elnevezéssel, 
azok definícióját makroszkópos és mikroszkópos jellemzőikkel, valamint a 
legfontosabb gyógyászati alkalmazásokat. A válogatásban szereplő növényfajok és 
drogként alkalmazott részek leírását színes fényképfelvételek, valamint szövettani 
preparátumok mikrofotói egészítik ki, amelyek a fajok pontos azonosításában 
kiemelkedő szerepűek. Az atlaszban szereplő tudományos szakkifejezések értelmezését 
egy betűrendben összeállított függelék segíti. A Digitális Herbárium és Drogatlasz 
elsősorban gyógyszerészhallgatók számára ajánlott, amely a Farmakobotanika és 
Farmakognózia kötelező tantárgyak elsajátításához nyújt segítséget. 

2.2.2. Digital Herbarium and Drug Atlas 
Digital Herbarium and Drug Atlas provides a novel way to discover the world of 
medicinal plants and herbal drugs, introducing the vast majority of herbal drugs 
included in the current European Pharmacopoeia. Each section covers the following 
aspects: botanical description of the source plant; macroscopic and microscopic 
characters of the drug; active compounds with structural formulas; therapeutic 
indications. The Atlas is richly illustrated with plant photos, drug photos and 
histological micrographs, facilitating easy identification of medicinal plants and their 
drug parts. Digital Herbarium and Drug Atlas is recommended principally for students 
of pharmacy, to be used particularly in the courses Pharmacobotany and 
Pharmacognosy, but anyone interested in botany and phytotherapy may benefit from 
using this interactive study material. This digital textbook was designed for self-study: 
by using the internal links, everybody can follow their personal interests; and by 
answering the test questions users can check their current knowledge level. 

2.2.3. Pharmacognosy 1. Lecture 
“Pharmacognosy 1” introduces students of pharmacy to basic concepts of 
pharmacognosy, such as the terminology of medicinal plants (MPs) and drugs; 
collection and cultivation of MPs; processing and quality assessment of MPs; industrial 
MPs; as well as significance of natural substances in pharmaceutical research. The 
digital study material provides an overview of phytotherapy, discussing the major 
categories of herbal products; and gives an introduction to aromatherapy and 
homeopathy. The second part of this textbook discusses major metabolic pathways in 
plants, focusing on the synthesis and classification of primary and secondary 
metabolites that are important as active compounds in various herbal drugs. This 
textbook is meant to accompany the lectures of Pharmacognosy 1, but it is also suitable 
for self-study, and can be useful for anyone interested in medicinal plants and herbal 
remedies. 
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2.2.4. Pharmacognosy 2. Lectures  
Pharmacognosy covers general aspects of medicinal plants (such as industrial 
applications, research, cultivation and cultivars, gene technology, critical evaluation of 
holistic medicine and homeopathy, possibilities of phytotherapy) and discusses the 
chemical composition and other qualitative characteristics, as well as the most 
important areas of usage and pharmacology of herbal drugs and drug fractions such as 
essential oils. Today many people purchase medicinal plants and herbal products to 
prevent or cure diseases. Therefore specialists (physicians and pharmacists) should 
become acquainted with medicinal plants and drugs that are used in pharmacotherapy 
(especially in phytotherapy) both in Hungary and abroad. Our pharmacy students are 
required to recognize the most important drugs that are traded and/or imported in 
Hungary and are official in the Hungarian and European Pharmacopoeias. 
Pharmacognosy 2 digital learning material contains the most important medicinal plants 
and their drugs which are characterized according to their active compounds, usage, 
dosage, interactions with other drugs and side-effects. Drugs containing sugars and/or 
mucilage and fatty oils are introduced in the Pharmacognosy 1 digital learning material. 
Hopefully, this teaching supplement will be a useful reference text for medical doctors, 
pharmacists, students and teachers of pharmacognosy, herbalists, botanists, natural 
product chemists and pharmacologists who require information on medicinal plants. 

2.2.5. Karotinoidok és szteroidok  
A fenti című, kötelezően választható kreditpontos kurzus a magasabb szintű oktatása 
céljából kifejlesztett elektronikus tananyag. Tárgyalja az izoprénvázas vegyületek 
körébe tartozó karotinoidok és szteroidok fontosabb képviselőinek csoportosítását, 
nevezéktanát (nomenklatúráját), kémiai szerkezetét, fizikai és kémiai tulajdonságait, 
reakcióit, funkcióit, kémiai és bioszintézisét. A tananyag karotinoidokkal foglalkozó 
fejezetei (1. – 7. fejezet) a Pécsett nagy hagyományokkal rendel¬kező, a világon 
egyedülállóan immár 90 éve megszakítás nélkül működő karotinoid-munkacsoport 
legújabb eredményeiből is ízelítőt adnak. Tárgyalásra kerülnek a fontosabb 
karotinoidok biológiai hatásai, orvosi, gyógyszerészeti jelentőségük. A csatlakozó két 
irodalomjegyzék alapján a hallgatóság további alapos ismereteket szerezhet a 
természetben előforduló ezen két fontos vegyülettípusról. 

2.3. Gyógyszerészi Kémiai Intézet fejlesztései 

2.3.1. Gyógyszerészi Bioszervetlen Kémia 
Jelen tananyag általános és speciális ismereteket is tartalmaz a bioszervetlen kémia azon 
területéről, amely meglehetősen közel áll a gyógyszerészethez („bioinorganic medicinal 
chemistry”) gyógyszerészhallgatók és más, gyógyszereket tanulmányozni kívánó, 
érdeklődő hallgatók számára. Ezen ismeretek szemléltetésére gyógyszereket vagy 
gyógyszernek minősülő más típusú engedélyezett készítményeket (kontrasztanyagokat, 
diagnosztikumokat, komplexképzőket), valamint még kutatási szakaszban található 
molekulákat, a legújabb eredmények közül is igyekszik válogatott példákat bemutatni. 
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2.3.2. Gyógyszerészi Kémia I. Gyakorlati segédanyag 
A praktikum összefoglalást nyújt a Gyógyszerkönyv kémiai vizsgálómódszereinek 
(Azonossági vizsgálatok, Határérték-vizsgálatok, Tartalmi meghatározások) 
alkalmazásáról gyógyszervegyületek és gyógyszertechnológiai segédanyagok 
vizsgálatai kapcsán. A praktikumban bemutatott gyakorlatok, bemutatások részét 
képezik az Intézet által oktatott tantárgy gyakorlati és szemináriumi anyagának. A 
Gyógyszerkönyv leírásait a vizsgálatok kémiai alapjait bemutató magyarázatok, 
egyenletekkel jellemzett folyamatleírások egészítik ki. Didaktikai megfontolások vagy 
gyakorlati szempontok alapján a praktikumban néhány, a VII. Magyar 
Gyógyszerkönyvben szereplő készítmény vizsgálati előirata is szerepel. 

2.3.3. Pharmaceutical Chemistry I. - Laboratory Experiments and 
Commentary 

The learning material includes application of the chemical test methods (Identification 
reactions, Limit tests, Assays) of the European Pharmacopeia for active pharmaceutical 
ingredients and excipients. The selected experiments and demonstrations are parts of the 
topics of the laboratory practices and seminars of the subject taught by the department. 
Descriptions of the Pharmacopoeial tests are accompanied by chemical equations and 
explanation of the mechanisms of the chemical reactions that serve as a basis of tests. 
The commentary extends the knowledge of students on the chemical reactivity of the 
investigated compounds as well. 

2.3.4. Gyógyszerészi Sztereokémiai Ismeretek 
Jelen tananyag általános ismereteket tartalmaz a sztereokémiáról gyógyszerészhallgatók 
és más, gyógyszerkémiát tanulmányozó érdeklődő hallgatók számára. 

2.3.5. Általános és szervetlen kémiai praktikum és példatár 
A praktikum segítségével a kémia tanulmányaikat megkezdő hallgatók megismerhetik a 
laboratóriumi munka során használt legalapvetőbb eszközöket és legegyszerűbb 
laboratóriumi műveleteket. A jegyzetben említett– a hallgatók által gyakorlati 
képzésünk során elvégzett vagy értelmezett– kísérleteket minden esetben megelőzi egy, 
a kísérletek elméleti alapjait bemutató ismertetés. Mindezeket kiegészíti egy 130 példát 
tartalmazó példatár, melynek kidolgozott és megoldandó feladatai elősegítik az adott 
terület alaposabb megértését. 

2.3.6. General and Inorganic Chemistry Practices - Laboratory Techniques 
and Calculations  

The experiments in this learning material are designed for a first-year general chemistry 
course. Selection of the topics somehow reflects that the editors are involved in 
education of general chemistry for first year Pharmacy students. This course serves as a 
basis for education of other Chemistry-based subjects among which Pharmaceutical 
Chemistry is the most important of the Pharmacy curriculum. The educational goal of 
this integrated subject is introduction to molecular features and structural activity 
relationships of selected groups of active pharmaceutical ingredients and 
Pharmacopoeial analysis of selected inorganic and organic substances. This specialty of 
educational aim of the curriculum is reflected in selection of topics of the course and the 
present educational material. 
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2.3.7. Gyógyszerészi Kémia II. gyakorlati praktikum  
A praktikum összefoglalást nyújt a Gyógyszerkönyv analitikai módszereinek 
alkalmazásáról gyógyszervegyületek és összetett gyógyszerkészítmények vizsgálatai 
kapcsán. A praktikumban bemutatott gyakorlatok, bemutatások részét képezik az Intézet 
által oktatott tantárgy gyakorlati és szemináriumi anyagának. A Gyógyszerkönyv 
„Analitikai módszerek” fejezetében felsorolt, de a Gyógyszerészi kémia tantárgy 
keretében nem oktatott területei– így a„Biológiai vizsgálatok”, a„Biológiai értékmérő 
módszerek”, a„Farmakognóziai módszerek”, valamint a„Gyógyszertechnológiai 
vizsgálati módszerek” így nem kerülnek e praktikum keretében említésre. 

2.3.8. Gyógyszermetabolizmus és gyógyszertoxicitás  
A tananyag a gyógyszerészi kémia tananyagot kiegészítő választható kurzusként 
meghirdetett tantárgy főbb fejezeteinek alapján íródott. A tantárgy keretében a hallgatók 
megismerkednek a szervezetbe kerülő testidegen anyagok (köztük a gyógyszerként 
alkalmazott vegyületek) kémiai átalakulásainak kémiai természetével, a keletkező 
metabolitok szerkezetével, valamint a reakciókat katalizáló enzimek működésének 
mechanizmusaival. A tananyag áttekintést ad a keletkező reaktív metabolitok, és azok 
további átalakulásai során keletkező reaktív származékok képződésének és 
eliminációjának, valamint biológiai makromolekulákkal lejátszódó reakcióinak 
legfontosabb reakcióútjairól, és azoknak a testidegen vegyületek (elsősorban 
gyógyszervegyületek) nemkívánt (toxikus) hatásainak kialakulásában betöltött 
szerepéről. A tananyag elősegíti a gyógyszervegyületek nemkívánt hatásainak, valamint 
metabolikus transzformációin alapuló kölcsönhatásainak (interakcióinak) molekuláris 
szintű megértését. 

2.4. Gyógyszerészeti Intézet fejlesztése 

2.4.1. A gyógyszerterápia bizonyítékokon és gyógyszeradatbázisokon 
alapuló értékelésének gyakorlata 

A gyógyszerelés optimalizálásának igénye nemcsak gazdasági, hanem szakmai okok 
miatt is szükségszerű és halaszthatatlan. A hatékonyság kívánatos növelése többek közt 
a rendelkezésre álló szakirodalom, ill. nagyszámú beteg kezelése során nyert tapasztalat 
kritikailag értékelt információnak biztosítása által érhető el. A XX. század 90-es 
éveiben az angolszász országokban kidolgozott tényeken vagy bizonyítékokon alapuló 
orvoslás (BAO) - evidence-based medicine (EBM) - szakmai mérlegelést jelentő 
gondolkodási módszertannak és érvrendszernek az a lényege, hogy a gyógyító munka 
minőségének egyik biztosítékává a tudományos módszerekkel igazolt eredményeken 
alapuló döntéshozatalt állította. Az EBM egy, a napi gyakorlatban alkalmazható 
eszközrendszer kialakítására és annak tudatos használatának ösztönzésére törekszik, 
melynek fő célja éppen a gyakorló szakember munkájának segítése. A gyógyszerterápia 
bizonyítékokon és gyógyszeradatbázisokon alapuló értékelésének gyakorlatát 
összefoglaló tananyag a bizonyítékokon alapuló gyógyszerértékelés szakmai és 
gazdasági elemzésének új ismeretanyagait, a Cochrane elemzés folyamatát, a különböző 
elemzések során kapott eredmények adaptálását és az internetes adatbázisok 
megismerését, valamint a szakmai hitelesség ismérveit gyakorlatközpontú szemléletben 
foglalja össze. A tankönyvben elsajátított ismeretanyag akár olyan egyéni elemzések 
kidolgozását is segíti, mint egy-egy szakterület irányelv fejlesztése, vagy kórházi 
formulária összeállítása.  
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A fenntartási időszakban a projekt keretében kifejlesztett tananyag, tartalom szükség 
szerinti továbbfejlesztése, szöveggondozása, aktualizálása 2018/2019 tanév 
vizsgaidőszak végéig szükséges. 
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3. Projekt nyilvánosság  

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök 

Eszköz 
Érték 

(darab) 

Tájékoztatási tábla „C” típus 2 

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) 6 

Televízió 2 

Nyitórendezvény 1 

Záró rendezvény 1 

Egyéb rendezvény, konferencia 1 

Sajtótájékoztató 2 

Sajtóközlemény 6 

 

Nyilvánosság -Tevékenység 

Hirdetőtáblák legyártatása, kihelyezése 

A megnyitó és záró ünnepség, sajtótájékoztatók szervezése és 
lebonyolítása 

Elektronikus záró kiadvány készítése   

 

Rendezvényszervezés -Tevékenység 

nyitókonferencia 

szakmai 2 napos projektkonferencia 

zárókonferencia 
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3.1. Nyomtatott sajtó  

Projektnyitó konferencia sajtótájékoztatóval 2012.március 26. 
1. Szabó Gábor: Digitális tananyagok révén újul meg a magyar orvos-, fogorvos- 

és gyógyszerészképzés, 2012. április havi Orvoskari Hírmondó 10. oldal 

2. 2012. március 28. (szerda) 6. oldal Új Dunántúli Napló 

Oktatási Szakmai Rendezvény 2012. október 4-5-6. 
3. dr. Rozmer Zsuzsanna: Beszámoló a pécsi egyetemen megrendezett oktatási 

szakmai rendezvényről, Gyógyszerészet c. szakfolyóirat, 2012. november 

4. dr. Kuzma Mónika, dr. Rozmer Zsuzsanna: Oktatási Szakmai Rendezvény a 
Gyógyszerésztudományi Szak szervezésében, 2012. november-decemberi 
Orvoskari Hírmondó 29. oldal 

Képzők képzése a Gyógyszerésztudományi Szak tananyagfejlesztési projektjében 
5. dr. Bognár Rita: Képzők képzése a Gyógyszerésztudományi Szak 

tananyagfejlesztési projektjében, 2013. június-július havi Orvoskari Hírmondó 
19-20. oldal 

Záró rendezvény 
6. dr. Bognár Rita: Záró rendezvény az ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak 

TÁMOP tananyagfejlesztési projektjében, 2014. februári Orvoskari Hírmondó 
30. oldal 

3.2. Online cikk  

1. Projektnyitó konferencia 
2012. április havi Orvoskari Hírmondó 10. oldal 

http://aok.pte.hu/docs/hirmondo/pdf/okh_1204.pdf 

2. Oktatási Szakmai Rendezvény 2012. október 4-5-6. 
2012. november-decemberi Orvoskari Hírmondó 29. oldal 

http://aok.pte.hu/docs/hirmondo/pdf/okh_1212.pdf 

3. Sajtóközlemény PTE 

Korszerű tananyagokkal várja a külföldi hallgatókat a pécsi gyógyszerész szak 
2014. március, http://pte.hu/sajtokozlemenyek 

4.  Pécsi Újság: 2014. március 18.  

http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/korszeru-tananyaggal-varja-a-
kulfoldieket-a-gyogyszeresz-szak 

http://aok.pte.hu/docs/hirmondo/pdf/okh_1204.pdf
http://aok.pte.hu/docs/hirmondo/pdf/okh_1212.pdf
http://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Sajtoszoba/Sajtokozlemenyek/2014/gyogyszersztanfejlsajtokozl_20140318.doc
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/korszeru-tananyaggal-varja-a-kulfoldieket-a-gyogyszeresz-szak
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/korszeru-tananyaggal-varja-a-kulfoldieket-a-gyogyszeresz-szak
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5. Pécsi Napilap, 2014. 03. 19. 

http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Korszeru_tananyagokkal_varja_a_kulfoldi_hall
gatokat_a_pecsi_gyogyszeresz_szak/161911 

6. Pécsi STOP: 2014. március 19. 
http://www.pecsistop.hu/campus/hatvanmillios-fejlesztes-digitalis-tanagyag-a-
pecsi-gyogyszeresz-szakon/1225075/ 

3.3. TV műsor  

1. UNIV TV 2012. április 04. Navigator c. műsor 

2. Pécs TV 2014. március 19. pontMA c. műsor interjú Dr. Miseta Attila dékánnal 

3.4. Eseménynaptár online megjelenés  

1. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar  

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 Pályázatok nyitókonferenciája  

Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 
PABT, Konferenciaterem (Pécs, Jurisics u. 44.) 

2012. március 26, hétfő 10:00–13:00 

http://aok.pte.hu/index.php?page=esemeny&id=2419&nyelv=hun 

2. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016 számú pályázat projektzáró rendezvény, 
PTE ÁOK Elméleti tömb Tanácsterem, I. emelet (7624 Pécs, Szigeti út 12.) 

2014. március 18, kedd 12:00–14:00 
http://aok.pte.hu/index.php?page=esemeny&id=3478&nyelv=hun 

3. Képzők képzése több alkalommal 

3.5. Tananyagfejlesztés honlap  

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

Gyógyszerésztudományi Szak 

http://gytsz.pte.hu/index.php?page=menupont&mpid=177&nyelv=hun 

http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Korszeru_tananyagokkal_varja_a_kulfoldi_hallgatokat_a_pecsi_gyogyszeresz_szak/161911
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Korszeru_tananyagokkal_varja_a_kulfoldi_hallgatokat_a_pecsi_gyogyszeresz_szak/161911
http://www.pecsistop.hu/campus/hatvanmillios-fejlesztes-digitalis-tanagyag-a-pecsi-gyogyszeresz-szakon/1225075/
http://www.pecsistop.hu/campus/hatvanmillios-fejlesztes-digitalis-tanagyag-a-pecsi-gyogyszeresz-szakon/1225075/
http://aok.pte.hu/index.php?page=esemeny&id=2419&nyelv=hun
http://aok.pte.hu/index.php?page=esemeny&id=3478&nyelv=hun
http://gytsz.pte.hu/index.php?page=menupont&mpid=177&nyelv=hun
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3.6. C típusú hirdetőtábla 
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3.7. Projekt esemény meghívó 
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4. A projekt indikátorok  

Mutató neve 

Mutató 
típusa 

(kimenet/ 
ered-

mény) 

Mér-
ték- 
egy-
ség 

Kiin-
duló 
érték 

Projekt 
megvaló-

sítás 
Projekt fenntartás 

1. 
év 

2. 
év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

A projekt kereté-
ben kifejlesztett 
új, Bologna-kon-
form tananyagok / 
képzések száma 

Kimenet db 0 – 10 – – – – – 

Adaptált 
Bologna-konform 
tananyagok / 
képzések száma 

Kimenet db 0 – 8 – – – – – 

A nem nyelvi 
képzések 
tananyagában 
megjelenő idegen 
nyelvű kreditek 
száma 

Kimenet % 0 – 18 – – – – – 

Képzésbe/átkép-
zésbe bevont 
személyek száma 
(képzők képzése) 

Kimenet fő 0 – 67 – – – – – 

Képzést/átképzést 
sikeresen elvég-
zett személyek 
száma (képzők 
képzése) 

Ered-
mény fő 0 – 67 – – – – – 

Az új / adaptált 
Bologna-konform 
tananyagokat 
használó 
képzésekben részt 
vevő hallgatók 
száma 

Ered-
mény fő 0 – 0 600 1200 1800 2400 3000 
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5. Képzők képzése 

5.1. Angol és német szaknyelvi továbbképzés képzők részére 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézetének szaknyelvi oktatói  

Angol: Eklicsné Lepenye Katalin, Hajnal Brigitta, Dr. Hegedűs Anita,  

Német: Dr. Zrínyi Andrea, Szelényi András 

270 óra angol, 210 óra német orvosi és gyógyszerészeti kiscsoportos szaknyelvi óra 

A képzések jelentős mértében hozzárájultak az oktatók Profex felsőfokú 
szaknyelvvizsga sikeres letételéhez. 

A projekt időtarma alatt angol nyelvől felsőfokú nyelvvizsgát tett oktatók: 

 Dr. Diós Péter(Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet) 

 Dr. Pál Szilárd (Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet) 

 Dr. Almási Attila (Gyógyszerészi Kémiai Intézet) 

 Dr. Kuzma Mónika (Gyógyszerészi Kémiai Intézet) 

 Dr. Rozmer Zsuzsanna (Gyógyszerészi Kémiai Intézet) 

 Dr. Bencsik Timea (Farmakognóziai Tanszék) 

 Dr. Farkas Ágnes (Farmakognóziai Tanszék) 

 Dr. Horváth Györgyi (Farmakognóziai Tanszék) 

 Dr. Papp Nóra (Farmakognóziai Tanszék) 

 Dr. Végh Anna (Gyógyszerészeti Intézet és KK Gyógyszertár) 

A projekt időtarma alatt német nyelvől írásbeli felsőfokú nyelvvizsgát tett oktató: 

 Dr. Papp Nóra (Farmakognóziai Tanszék) 

A projekt időtarma alatt német nyelvől írásbeli és szóbeli felsőfokú nyelvvizsgát tett 
oktató: 

 Dr. Rozmer Zsuzsanna (Gyógyszerészi Kémiai Intézet) 
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5.2. A digitalizáció szerepe a tudomány átadásában – 
A motiváció felkeltése és a tanulás elősegítése korszerű 
digitális tudás alkalmazása által c. képzés képzők részére 

5.2.1. Képfeldolgozás, Grafikus elemek szerkesztése, Animáció készítés, 
hatékony szövegszerkesztés  

A három napos 20 órás intenzív képzés 2012. május 14 -16. között valósult meg. 

Előadók: Prof. Dr. Csernus Valér, Anatómiai 
Intézet, 

 

Kittkáné Bódi Katalin, Oktatástechnikai és 
Szervezési Osztály vezető, 

 

Czulák Szilvia, Oktatástechnikai és Szervezési 
Osztály informatikus mérnök 
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5.2.2. Képszerkesztés, grafikus szerkesztés és közleményjegyzék 
szerkesztés 

A 20 órás multimédiás képzés 2013. január 22-én indult, mely március 25-26-27-én 
folytatódott.  

A Képszerkesztés modul előadója, Czulák Szilvia, informatikus mérnök, PTE ÁOK 
Oktatástechnikai és Szervezési Osztály. 

 

A Grafikus szerkesztés c. modul előadója 
Kalmár Nagy András, grafikus. 

 

Közleményjegyzék készítése című modult Tóth Szász Enikő, a Thomson Reuters 
oktatási szakértője tartotta távoktatás keretében. 
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5.2.3. Statisztikai módszerek, Metaanalízis módszertana 

 
Statisztikai módszerek előadó: Dr. Juricskay István, egyetemi docens 
Időpont: 8 óra, 2014. január 14. - 2014. január 24. között 

 
Metaanalízis módszertana előadó: Dr. Komócsi András, egyetemi docens 
Időpont: 8 óra 2014. január 16., 20, 23. 
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5.2.4. Multimédiás ismeretek – xml modul 
Előadó: Bencze Zsolt 
Időpont: 2014. március hónapban 8 óra 

5.2.5. Multimédiás ismeretek – szövegszerkesztés modul – 
Tervezz bátran!  

Előadó: Czulák Szilvia 
Időpont: 2014. március hónapban 12 óra 

5.2.6. Multimédiás ismeretek – szövegszerkesztés modul 
Előadó: Erdősné Moravecz Zsuzsanna 
Időpont: 2014. március hónapban 13 óra 

5.3. Korszerű pedagógiai módszerek tanítása képzők részére  

5.3.1. Korszerű pedagógiai képzés – Prezentációs technikák 

 
Előadó: Prof. Dr. Hejj Andreas 
Időpont: 2013. május 14. (8 óra) 
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5.3.2. Korszerű pedagógiai képzés -E-learning tananyag fejlesztés 
módszertana 

 
Előadók: Dr. Korpics Márta, Dr. Ács Péter 
Időpont: 2013. május 15. (8 óra)  

5.3.3. Korszerű pedagógiai képzés – Új tananyagok fejlesztése hatékony 
tanulásszervezési és értékelési eljárások szerint 

 Új tananyagok fejlesztése hatékony tanulásszervezési és értékelési eljárások szerint -
14 óra, 2013. május 22, 2013. június 3. 

 Célja: új kompetencia alapú felsőoktatási szemlélet átadása 
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 Cél, hogy az oktatók a TÁMOP-4.1.2.A./1-11/1 projektben készülő új tananyagaik 
alkalmazását hatékony tanulásszervezési és értékelési eljárások közül választva 
tervezhessék és valósíthassák meg.  

 A képzést az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Oktatáselméleti Tanszék vezetője Dr. Vámos Ágnes, egyetemi tanár tartotta, 
kollégájával Dr. Lukács István, főiskolai docenssel és Lencse Máté PhD hallgatóval. 
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5.3.4. Korszerű pedagógiai képzés - Prof. George Britton, School of 
Biological Science, University of Liverpool  

Időpont: 2 óra, 2013. november 14. 

 

 



Záró kiadvány 

34 
 

5.3.5. Korszerű pedagógiai képzés – Szellemi tulajdonjog  
Előadó: Dr. Szolcsányiné Dr. Kiefer Éva 
Előadás időpontja: 2014. március 27. (2 óra) 

  

5.3.6. Korszerű pedagógiai képzés - Hallgatói visszajelző rendszer 
(feedback eszköz) bemutatása és gyakorlata 

Előadó: Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár 
Időtartam: 2 óra 
Időpont: 2014. április 04. 
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6. Rendezvények képekben 

6.1. Nyitó rendezvény 

A projekt nyitó konferenciája 2012.március 26-án került megrendezésre, melyen a sajtó 
képviselői is jelen voltak.  
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6.2. Oktatási szakmai rendezvény 

A projekt keretében sikeres oktatási szakmai rendzvény lebonyolítására is sor került 
2012. október 4-6. között Pécsett, mely lehetővé tette az egyes gyógyszerész 
képzőhelyek vezető oktatóinak, hogy a képzés szakismereti moduljába tartozó tárgyak 
oktatási struktúráját, és annak sajátosságait bemutassák. 

 

6.3. Projekt szakmai egyeztetés  

2013. február 23., Pécs 2014. január 24., Marosvásárhely 

 
Dr. Sipos Emese, dékánhelyettes, 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 
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6.4. Projekt záró rendezvény 

A sajtótájákoztatóval egybekötött projekt záró rendezvény 2014. március 18-án került 
megrendezésre. 

 
Megnyitó – Dr. Miseta Attila, dékán 

 
 

 
Megnyitó – Dr. Perjési Pál, 

projekt szakmai vezetője összefoglalta 
a projekt eredményeit 

 
Dr. Bognár Rita, projektmenedzser 

 
Dr. Dévay Attila, egyetemi docens 

bemutatta a Gyógyszertechnológia és 
Biofarmáciai Intézet fejlesztéseit 

 
Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár bemutatta a 

Gyógyszerészeti Intézet fejlesztését 
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Dr. Farkas Ágnes, egyetemi docens 

bemutatta a Farmakognóziai Tanszék 
fejlesztéseit 

 
Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi 

tanársegéd bemutatta a Gyógyszerészi 
Kémiai Intézet fejlesztéseit 
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7. Zárszó – Köszönet 
Köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár, 
Gyógyszerésztudományi Szak vezetőnek.a projekt sikeres tudományos és szakmai 
koordinálásáért. 

Köszönöm a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar dékáni 
vezetésének, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gazdasági 
Hivatal munkatársainak a projekt sikeres megvalósításához nyújtott támogatását. 

Szeretném megköszönni Ungvári Anita, pénzügyi vezető (PTE Gazdasági 
Főigazgatóság) lelkiismeretes és kitartó munkáját. 

Külön köszömöm Dr. Kuzma Mónikának a pályázat elkészítésétől a projekt zárásig 
kitartó lelkiismeretes munkáját, mellyel a projekt adminisztrációs és kapcsolattartási 
feladatait végezte. 

Köszönöm Dr. Rozmer Zsuzsannának a projekt szakmai adminisztrációjában való 
pontos megbízható munkáját. 

Köszönöm a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar és Általános 
Orvostudományi Kar Dékáni vezetésének a projekt együttműködő partneri támogatását. 

Köszönet a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerész Egyetem dékánhelyettesének Dr. 
Sipos Emesének és kollégáinak a projekt szakmai támogatását. 

Köszönetet szeretnék mondani a szegedi és budapesti társképző helyeknek a projekt 
oktatási szakmai rendezvényén való részvételért és szakmai támogatásért. 

Köszönet a képzők képzésében oktatói feladatokat ellátó képzők kiemelkedő szakmai 
kompetenciájáért és szakmai támogatásáért. 

Az elektronikus tananyagok/tankönyvek felkért lektorainak precíz szakmai munkáját 
köszönöm. 

A tananyagok digitalizációjához magas színvonalon nyújtott munkáját köszönöm 
Czulák Szilvia és Bencze Zsolt informatikus mérnököknek. 

Végezetül köszönetet szeretnék mondani az elektronikus tananyagok/tankönyvek 
elkészítésében résztvevő valamennyi tananyagfelelősnek, tananyagfejlesztőnek, 
valamint asszisztensnek lelkiismeretes munkájáért, valamint a PTE ÁOK és a PTE 
minden további munkatársának, akik munkájukkal elősegítették a projekt 
megvalósulását. 

A pályázat keretében magyar valamint angol nyelven elkészült elektronikus 
tananyagokat örömmel ajánljuk a gyógyszerész és természettudományi képzésben 
résztvevő hallgatók mellett minden érdeklődő számára. 

A pályázat menedzsereként köszönöm a lehetőséget, hogy az ötlet megszületésétől a 
pályázat elkészítésén keresztül a projekt megvalósulás végéig hozzájárulhattam a PTE 
ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak fejlesztéséhez. Jó egészséget kívánok az 
eredmények fenntartásához. 

Dr. Bognár Rita 
projektmenedzser 



A projekt az Európai Unió támogatásával,  az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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