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Visszajelzés a pécsi szakgyógyszerész képzésről 
Anonim, fakultatív kérdőív az írásbeli záróvizsgát követően 

(II. év végén) 
Pécs, 2019. augusztus 30. 

 

A válaszadók száma és átlagéletkora: 

kitöltők száma: 25 fő 

életkor: 30,04±4,1 év 

„Mely egyetemen szerezte meg gyógyszerész diplomáját?” 

1 fő Marosvásárhelyen, 2 válaszadó Szegeden, 2 válaszadó Budapesten, 20 Pécsett szerzett 

diplomát.  

Diplomaeredmények: summa cum laude: 2 fő, cum laude 16 fő, rite 4 fő (3 válaszadó nem 

adta meg az eredményt) 

„Milyen arányban tudott megjelenni a tematikában megjelölt képzési napokon?” 

10 válaszadó elmondása szerint mindig (90-100%-ban) részt vett a képzésen, 

14 válaszadó a képzési napok többségén (60-90%-ban) vett részt. 

1 válaszadó minden második alkalomra jutottam el (60-40%) 

„Kérjük, indokolja meg röviden, hogy miért a Pécsi Tudományegyetem szakgyógyszerészi 

képzésére jelentkezett!” 

(25 válaszadó) 

 Pécsen vagy közelben lakom, itt dolgozom                                    14 fő 

 Diplomát itt szereztem                                                                       14 fő 

 Modern megközelítés, naprakész témák, fiatalos-lendületes oktatói csapat 2 fő 

 Ajánlották                                                                                              1 fő 

 Kedvezmény egyösszegben való befizetés esetén                         1 fő 

 „Az Ön véleménye szerint melyek a szakgyógyszerész képzésünk főbb előnyei és hátrányai 

a graduális képzéshez képest?” 

Előnyök: (24 válaszadó) 

 Aktuális, érdekes témák (5 fő) 

 Szakmailag elismert előadók (4 fő) 

 Gyakorlat orientált (4 fő) 

 Lazább, emberiesebb, barátságos (4 fő) 

 Nagyon jó az oktatás színvonala (2 fő) 

 Lényegre törő (2 fő) 

 Interaktív előadások (2 fő) 

 Beadandó munkák 
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 Jó honlap 

 Jól összeállított képzés 

 Kötetlenebb előadások, jobban hasznosítható tudás 

 Kedvező tandíj 

 Havi 1 alkalom 

 Előadás anyagok, oktatók 

 Feedback rendszer 

 Jól szervezett 

 Sokrétű előadások 

 Sokféle előadás (jogi és gazdasági is) 

 Pénteken van 

 

Hátrányok: (24 válaszadó) 

 Sok a beadandó (3 fő) 

 Nincsenek szétválasztva a szakképesítések (3 fő) 

 Munkahely melletti felkészülés (2 fő) 

 Hosszú képzési napok (2 fő) 

 Közösségépítés hiánya 

 Nehezebb a szegedinél 

 Túl nagy szigor a jelenlétinél 

 Néhány felesleges téma 

 Augusztusban van az írásbeli 

 Pénteken van 

 Olyan előadások is, amelyeket jobb lett volna graduális képzésbe hallani 

 Nem gyakorlatias, lexikális tudás 

 Nem gyakorlat orientált 
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„Milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal?” 

 

 

A fenti adatok összevetése a korábbi évek visszajelzéseivel 

- A szakgyógyszerész jelöltek továbbra is úgy érzik, hogy kollégaként kezelik őket az oktatók. 

- A személyes konzultációt a korábbiakhoz hasonlóan elérhetőnek tartották. 

- A képzés féléves programját mindenki előre ismerte, ez az arány évek alatt érte el a mostani szintet. 

- Az elmúlt 1-2 év adatához hasonló azon szakgyógyszerész jelöltek aránya, akik hasznosnak tartják az előadásokat. 

- A válaszadók nem bánják, hogy a pécsi képzésre jelentkeztek, ez a korábbiakban sem volt jellemző. 

- A többség továbbra is viszonylag könnyen teljesíthetőnek érezte az elvárásokat. 

- Az előadások többsége évek óta pontosan kezdődik és végződik a jelöltek véleménye alapján. 
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„Az Ön véleménye szerint a szakgyógyszerész képzés…” 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

sok új ismeretet adott a 

graduális képzéshez 

képest 

92% 

(23 

fő) 

100% 

(12 fő) 

85% 

(17 

fő) 

100% 

(14 

fő) 

93,8% 

(15 
fő) 

93,8% 

(15 

fő) 

85,7 

% 
0 % 

31,6 

% 

nem ad több ismeretet, 

mint a graduális képzés 

0% 

(0 fő) 

0% 

(0 fő) 

5% 

(1 fő) 

0% 

(0 fő) 

6,2% 

(1 fő) 

0% 

(0 fő) 

14,3 

% 

54,5 

% 

68,4 

% 

teljesen felesleges, de 

biztos, ami biztos egy 

papírral több lesz 

8% 

(1 fő) 

0% 

(0 fő) 

10% 

(2 fő) 

0% 

(0 fő) 

0% 

(0 fő) 

6,3% 

(1 fő) 
0 % 

45,5 

% 

10,5 

% 

„Ön szerint melyik tantárgy/képzési blokk nyújtotta a legtöbbet? Minősítse 1 és 5 között!” 

(23 válaszadó) 

Tantárgy 
A tantárgyat 

említők száma 
Átlagos 

osztályzat 

Feldolgozandó klinikai esetek 

és gyógyszerészi gondozási 

ismeretek 

22 5,0 

Gyógyszerügyi ismeretek 5 5,0 

Kommunikáció 2 5,0 

„Hogyan jellemezné ezt a tantárgyat/képzési blokkot, mi tetszett igazán?” 

(a jelöltek által leírt szöveges válaszok) 

 

Feldolgozandó klinikai esetek és gyógyszerészi gondozási ismeretek 

 Igazán gyakorlatias, mindennapi munka során alkalmazható ismeretek. 

 Sok új információ hangzott el. 

 Lényeges, fontos információk.  

 Nagyon hasznosítható a mindennapi gyakorlatok során. 

Gyógyszerügyi ismeretek 

 Hasznos információk hangzottak el a gyógyszertárvezetéshez. 

 Legtöbb hasznosítható tudás.  

 

Kommunikáció 

 Másik egyetemen ilyen részletesen nem tanították.  
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„Ön szerint melyik tantárgy/képzési blokk nyújtotta a legkevesebbet? Minősítse 1 és 5 

között!” 

(23 válaszadó) 

Tantárgy 
A tantárgyat 

említők száma 
Átlagos 

osztályzat 

Gyógyszerészi biotechnológia 4 2,75 

Fitoterápia 4 2,75 

Laboratóriumi medicina ismeretek 3 2,6 

Gyógyszertechnológia 3 2,6 

Minőségbiztosítás 2 2,5 

 

„Hogyan jellemezné ezt a tantárgyat/képzési blokkot, mi volt, ami a legkevésbé tetszett?” 

(a jelöltek által leírt szöveges válaszok) 

Gyógyszerészi biotechnológia 

 Kaotikus, nem gyakorlat orientált előadás.  

 Gyógyszertár vezetéshez nem fontos annyira. 

Fitoterápia 

 Nincs jelentősége a mindennapi gyakorlatban, hiszen kevesen keresik ezeket a 

termékeket. 

 Érdekes, de kevésbé hasznosíthatót tudást ad. 

 

Laboratóriumi medicina ismeretek 

 Nincs jelentősége a mindennapi gyakorlatban. 

 

Gyógyszertechnológia 

 Ismétlés volt főleg. 

 Felületes, kevésbé hasznos. 

 

Minőségbiztosítás 

 Száraz. 

 Nem használható. 
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„Kérjük jelölje, hogyan minősítené az első két év során hallgatott tárgyak előadásait, azok 

szakmai tartalmának, hasznosíthatóságának, újszerűségének és előadásmódjának 

figyelembevételével!” 

Érdemjegyszerű pontozás 1 (elfogadhatatlan)- 5 (kiváló)-ig terjedő skálán. 

Tantárgy Átlag Szórás N 

Fitoterápia 4,1 0,8 24 

Gyógyszerészi gondozás 4,6 0,8 25 

Gyógyszerészi kommunikáció 4,8 0,7 25 

Farmakológia, farmakoterápia 4,8 0,4 25 

Gyógyszertári minőségbiztosítás 3,6 1,1 25 

Gyógyszertechnológia 3,8 0,9 25 

Gyógyszerügyi ismeretek 4,5 0,8 25 

Klinikai mikrobiológia 3,9 0,8 25 

Gyógyszerészi biotechnológia 3,5 1,1 24 

Gyógyszerészi biológia 3,6 0,9 25 

Laboratóriumi medicina ismeretek 3,3 0,8 25 

Toxikológia 4,2 1 25 

Feldolgozandó klinikai esetek 
bemutatása 

4,7 0,6 23 
 és megvitatása klinikusok 

bevonásával 

„Kérjük, emeljen ki oktatókat, akik a két év során a legjobb előadásokat/eset 

megbeszéléseket tartottak az Ön véleménye szerint!” 

 Prof. Dr. Botz Lajos (15 fő) 

 Prof. Dr. Pethő Gábor (8 fő) 

 Dr. Király Ágnes (8 fő) 

 Dr. Fittler András (7 fő) 

 Dr. Pál Szilárd (5 fő) 

 Dr. Birinyi Péter (4 fő) 

 Prof. Dr. Nagy Judit (4 fő) 

 Rising Károlyné (3 fő) 

 Dr. Csupor Dezső (3 fő) 

 Dr. Koltai Katalin (3 fő) 

 Dr. Kuzma Mónika (3 fő) 

 Dr. Vida Róbert (3 fő) 

 Csík Laura (2 fő) 

 Dr. Lányi Beatrix (2 fő) 

 Dr. Kenyeres Péter (2 fő) 
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 Dr. Naszladi Georgina (2 fő) 

 Dr. Kocsis Béla ( 2 fő) 

 Dr. Brezanóczy Ferenc 

 Dr. Zemplényi Antal 

 Dr. Sebők Ágnes 

 Prof. Dr. Bajnok László 

 
„Kérjük, értékelje az egyéni feladatokat és eseteket az alábbi szempontok alapján!”  

(23 válaszadó) 

 

Feladat/eset 

témakör 

megnevezése 

Nehézség 

(1=könnyű; 

5=irreálisan 

nehéz) 

Szakmai relevancia 

(1=nem releváns 

gyógyszerészeknek; 

5=szakmai 

fejlődéshez 

elengedhetetlen) 

Értelmezhetőség, 

érthetőség 

(1=értelmezhetetlen; 

5=könnyen 

értelmezhető, 

evidens) 

Legszívesebben 

kihagynám a 

képzésből 

(Jelölje X-el) 

1. 

Minőségbiztosítás 
  3,0±0,9     3,7±1,1    3,6±0,8    4 fő 

2. Depresszió   2,7±1,0     4,3±0,7    4,3±0,8     

3. Sebkezelés   2,8±1,2     4,3±1,0    4,3±0,9     

4. Neurológia   2,8±1,1     4,1±0,9    4,2±0,8     

5. Antikoaguláns 

terápia 
  3,1±1,0     4,3±0,7    4,0±0,9     

6. Finanszírozás   3,3±1,0     4,3±1,0    3,7±0,9    1 fő 

7. Gyógyszertári 

marketing 
  2,5±1,1     3,8±1,3    4,2±0,8    3 fő 

8. 

Gasztroenterológia 
  2,7±1,0     4,2±0,8    4,2±0,7     

9. Infekció kontroll   2,8±1,2     3,5±0,9    4,0±1,0    2 fő 

10. Kardiológia   3,0±1,1     4,4±0,7    4,2±0,9     

11. Fitoterápia   2,6±1,0     4,1±0,9    4,4±0,8     
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„Mennyire tartja jónak, hogy havonta egyéni feladatokat és eseteket kell megoldani a 

második év során? Milyen más megoldási javaslata lenne az ilyen típusú feladatok 

kiváltására?” 

(20 válaszadó) 

 Az egyéni készülés, probléma megoldás jó, csak munka mellett sok, de 

kivitelezhető. 

 Jónak tartottam, mert így folyamatosan teljesítenünk kellett, nem estünk ki a 

gyakorlatból. 

 Jó ötlet, segít a felkészülésben és az ismeretek felfrissítésében. 

 Szerintem megfelelő, nem túl megterhelő, de foglalkoztat. Saját, egyéni eset 

bemutatása hasonlóan jó lehet. 

 Nem örülök neki, ettől függetlenül hasznosnak tartom. Több gyakorlatias eset és 

kevesebb esszé kellene.  

 Segít elmélyülni az adott témában. 

 Nagyon jó! Ne legyen kiváltva. 

 Jó volt, legalább az adott témát átvettük. 

 A rendszerrel nincs semmi probléma. 

 Nagyon jó. 

 Felkészülést megkönnyítette, jónak látom. 

 A munkavégzés mellett nehéz még ezekre is időt szakítani, de annyiból előnyünkre 

váltak, hogy a megadott témában mélyebbre ástunk és jobban rögzült a 

tudásanyag. 

 Szerintem sokat tanultunk az esetekből, jó iránynak tartom ezt a fajta 

számonkérést, de minden hónapban kicsit sűrű volt.  

 Jónak tartom, sok gyakorlati haszna van. 

 Jobbak az előadás típusú képzési napok. Esetleges kiscsoportos feladatok (nem 

teljes létszámú képzési nap). 

 A feladatok érdekesek és hétköznapi munka során is felhasználhatóak, azonban 

munka vagy család mellett elég megterhelő.  

 Nem szerettem a beadandót írni, de belátom a szükségességét. 

 Jónak tartom, hasznos volt. 

 Nagyon jó dolog, de nehéz megvalósítani a munka mellett. Az egyik leghasznosabb 

a képzésben.  

15. Részt vett-e választható, kiegészítő képzési napokon? (pl.: pécsi kórházi hétvége, Bajcsy 

kórházi gyógyszertári látogatás, MGYK gazdasági képzés, stb.) 

10 fő vett részt kiegészítő képzési napon és mind a 10 jelölt jónak tartotta, hogy volt ilyen 

lehetőség.  
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„Összességében hogyan minősítené a pécsi szakgyógyszerész képzést?” 

Érdemjegyszerű pontozás 1 (egyáltalán nem tetszett)- 5 (nagyon tetszett)-ig terjedő skálán. 

Év Átlag Szórás N 

2019 4,57 0,66 23 

2018 4,45 0,52 11 

2017 4,5 0,6 20 

2016 4,4 0,6 16 

2015 4,5 0,5 15 

2014 4,3 0,7 16 

2013 4,3 0,8 7 

2012 3,0 0,9 10 

2011 3,3 0,6 19 

A jelöltek által leírt szöveges válaszok: 

 Sok volt a plusz feladat, hétköznap van a képzési nap. Túl szigorú. 

 Vezetői szakképesítés kicsit háttérbe szorulva. 

 Gyakorlat orientáltabb és szakspecifikusabb képzést vártam. 

 Lelkiismeretesen szervezett, magas szakmaiság. Korrektek, segítőkészek. 

 Felkészült, lelkes és közvetlen oktatók. Jó előadók.  

 Megfelelő tudást szerezhettem. 

 Lényegre törő volt. 

 Jó tematika, hozzá tett az alap felkészültségemhez.  

 Szervezett, átlátható tematika, rugalmas kollégák. Fiatalos csapat, közvetlen 

szervezők. 

 Jól éreztem magam, egyenlő rangú partnerként kezeltek, kollegiális légkör. 
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„Milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal?” 
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 „Mit változtatna a pécsi szakgyógyszerész képzésen? Írja meg további észrevételeit is.” 

A jelöltek által leírt szöveges válaszok: (9 válaszadó) 

 A szakoknak megfelelően néha kiscsoportos külön bontásos órák. 

 Szakspecifikusabb előadások, szakképesítéseket jobban el lehetne különíteni. 

 Egy téma egy blokkban menjen le, több átfedés is volt egyes előadások között. 

 Semmit. Nem változtatnék. 

 Az írásbeli vizsga ne augusztus végén legyen, hanem júniusban. 

 Kevesebb beadandó. 

 Első alkalommal lehetne csapatépítő tréning, hogy jobban megismerjük egymást. 

 Online marketing gyakorlati blokk. 

 Több gyakorlatias esetmegbeszélésre lenne szükség. 

 Több vezetéshez szükséges téma. 

 
„Elégedett volt-e a Szak- és Továbbképző Központ munkatársai részéről a…:?” 

Érdemjegyszerű eredmény 1 (egyáltalán nem tetszett)- 5 (nagyon jó)-ig terjedő skálán. 

Elégedett volt-e a Szak- és Továbbképző 
Központ munkatársai részéről a…:? 

Átlag Szórás N 

kapcsolatfelvétellel 4,75 0,53 24 

kapcsolattartással 4,79 0,41 24 

ügyintézés módjával 4,88 0,34 24 

tájékoztatással 4,79 0,44 24 

„Elégedett volt-e a Szakgyógyszerész-képzési grémium munkatársai részéről a…:?” 

Érdemjegyszerű eredmény 1 (egyáltalán nem tetszett)- 5 (nagyon jó)-ig terjedő skálán. 

Elégedett volt-e a Szakgyógyszerész-képzési 
grémium munkatársai részéről a…:? 

Átlag Szórás N 

kapcsolatfelvétellel 4,96 0,20 24 

kapcsolattartással 5,00 0,00 24 

ügyintézés módjával 4,96 0,20 24 

tájékoztatással 4,88 0,34 24 

 

 

Pécs, 2019. szeptember 4. 

 

 

A kiértékelést Vida Róbert végezte a PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ, valamint a 

Grémiumvezető által jóváhagyott kérdőív eredményei alapján. 


