
Szakmai gyakorlat fogadónyilatkozat- PTE ÁOK Gyógyszerész Szak 
OGSSG4 10. szemeszter (4 hónap/heti 40 óra) - (Olvashatóan kérjük kitölteni!) 

Hallgató adatai: 
 

Név…………………………………………………………...………… Felvétel éve:….……... 
Lakcím ………………………………………………………………………………………….. 
Értesítési cím: …………………………………………………………………………………... 
Előírások a 2015. január 26. – május 26. közötti 4 hónap gyakorlataira: 
Kötelező: A) Közforgalmú gyógyszertárban: 3 hónap  

(legalább 1 hónap egy helyen egybefüggően töltendő)  
  B) Intézeti (kórházi), egyetemi gyógyszertárban: 1 hónap  

(egy helyen egybefüggően töltendő) 

Fogadónyilatkozatok 
 
A gyakorlat tematikája és a vonatkozó előírásokat tartalmazó melléklet ismeretében a 
hallgatót a megadott időpontban – térítésmentesen - gyakorlatra fogadom, munkafeltételeit 
biztosítom. 

A) Gyakorlatrész tervezett időpontja: 2015. …………............-tól ...................-ig …. hónap  

Gyógyszertár neve: ……………………………………………………………………... 

 címe: ……………………………………………………………………………………. 

 vezetője (személyi jogosultja): …………………………………………………………. 

Oktató gyógyszerész neve: ……………………………………………………………………... 

 Szakgyógyszerészi diplomájának száma és kelte: ……………………………………... 

Gyógyszertár akkreditációs adatai: 

 Akkreditáló egyetem: …………………………………………………………………... 

 Akkreditáció száma, kelte és érvénye: ………………………………………………… 
 
 Dátum:       Vezető aláírása (bélyegző) 

B) Gyakorlatrész tervezett időpontja: 2015. …………............-tól ...................-ig .… hónap  

Gyógyszertár neve: ……………………………………………………………………... 

 címe: ……………………………………………………………………………………. 

 vezetője (személyi jogosultja): …………………………………………………………. 

Oktató gyógyszerész neve: ……………………………………………………………………... 

 Szakgyógyszerészi diplomájának száma és kelte: ……………………………………... 
 
 Dátum:       Vezető aláírása (bélyegző) 
 
C) Gyakorlatrész tervezett időpontja: 2015. …………............-tól ...................-ig …. hónap  

Gyógyszertár neve: ……………………………………………………………………………... 

 címe: ……………………………………………………………………………………. 

 vezetője (személyi jogosultja): …………………………………………………………. 

Oktató gyógyszerész neve: ……………………………………………………………………... 

 Szakgyógyszerészi diplomájának száma és kelte: ……………………………………... 

Gyógyszertár akkreditációs adatai: 

 Akkreditáló egyetem: …………………………………………………………………... 

 Akkreditáció száma, kelte és érvénye: …………………………………………………. 
 
 
Dátum:       Vezető aláírása (bélyegző) 
 
Fogadónyilatkozatot jóváhagyta:                 
 

Dátum: 2015……………...hó…….nap   Dr. Mayer Klára tantárgyfelelős 
1. másolati példány a Fogadó Gyógyszertár példánya. 



 
 
(Ezt az oldalt nem kell leadni a Tanulmányi Hivatalban!) 
 
Tudnivalók: 
 
 

1) Két példányban kell kitöltetni (1 pld. a Tanulmányi Hivatalé, 1 pld. a Gyógyszertáré) 
2) A kitöltött adatlapot Dr. Mayer Klára tantárgyfelelős által is aláíratva 2015. január 

23-ig kell leadni a Tanulmányi Hivatalban.  
3) A Minősítő lapot és a Szakmai gyakorlat tematikáját a gyakorlat elején a gyakorlati 

hely vezetőjének kell átadni. 
4) A gyakorlat teljesítéséről a Minősítő lapot legkésőbb 2015. május 22-ig kell leadni a 

Tanulmányi Hivatalban. 
5) A gyakorlatokat a megnevezett helyszíneken és időpontokban kell letölteni. 
6) Különböző gyakorlati helyszínek esetén az időpontok között nem maradhat ki nap. 
7) A gyakorlat időpontja 2015-ben január 26. és május 26. közé esik. 

 
 
 
  
 


