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BEFOGADÓ NYILATKOZAT 
Szakmai gyakorlat 1. (OGRSG1) 

Jelentkezési lap 4. szemeszter utáni gyógyszerész nyári szakmai gyakorlathoz 
 

FONTOS: 2–2 hét a szakvezetés jóváhagyásával közforgalmú gyógyszertárban, ill. intézeti (kórházi), egyetemi 
gyógyszertárban és gyógyszergyárban is eltölthető, melyhez a befogadó intézmény(ek) aláírása szükséges. Jelen űrlapot 
hiánytalanul kitöltve április 30-ig szíveskedjék leadni a Csoportvezetőjének, majd ők összegyűjtve adják le a 
Tanulmányi Hivatalban.   

Vezetéknév: Utónév: 

E-mail cím: EHA kód: .PTE 

Levelezési cím:  Telefonszám: 

 

Gyakorlat időtartama: (aláhúzással jelölje) 

I. turnus (2015.06.29-2015.07.26.) vagy II. turnus (2015.07.27-2015.08.23.) 
 

Gyakorlat hossza: 4 hét 

I. Gyakorlatrész pontos időpontja: 

Gyógyszertár teljes neve: 

 

Címe: 

Gyógyszertár vezetője (személyi jogosultja): 

Gyógyszertárt akkreditáló egyetem: 

Akkreditációs száma: Kelte: Érvénye: 

Oktató gyógyszerész neve: 

 

E-mail címe: 

Oktató gyógyszerész beosztása: 

 

Telefonszáma: 

Elfogadom, hogy a hallgató a mellékelt tematika szerint köteles elvégezni a gyakorlatot. Hozzájárulok, 
hogy a hallgató nyári szakmai gyakorlatát gyógyszertárunkban megadott időpontban térítésmentesen 

elvégezhesse, munkafeltételeit biztosítom. 

Gyógyszertár vezetőjének aláírása: 

 

 

Dátum / Pecsét: 

 

A. A hallgató személyes adatai  

B. A gyakorlatra vonatkozó adatok (a befogadó intézmény tölti ki) 
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II. Gyakorlatrész pontos időpontja: 

Gyógyszertár teljes neve: 

 

Címe: 

Gyógyszertár vezetője (személyi jogosultja): 

Gyógyszertárt akkreditáló egyetem: 

Akkreditációs száma: Kelte: Érvénye: 

Oktató gyógyszerész neve: 

 

E-mail címe: 

Oktató gyógyszerész beosztása: 

 

Telefonszáma: 

Elfogadom, hogy a hallgató a mellékelt tematika szerint köteles elvégezni a gyakorlatot. Hozzájárulok, 
hogy a hallgató a nyári szakmai gyakorlatát gyógyszertárunkban megadott időpontban 

térítésmentesen elvégezhesse, munkafeltételeit biztosítom. 

Gyógyszertár vezetőjének aláírása: 

 

 

Dátum / Pecsét: 

 

 

C. A gyakorlatra vonatkozó adatok (a befogadó intézmény tölti ki) 
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MELLÉKLET 
Szakmai gyakorlat 1. (OGRSG1) 

Tematika 4. szemeszter utáni gyógyszerész nyári szakmai gyakorlathoz 

 

 

Tematika rövid leírása: 
 

A 4. félév után teljesítendő nyári gyakorlat célja a gyógyszertárnak, mint egészségügyi egységnek a megismerése. A 
hallgató a gyakorlatát elvégezheti közforgalmú valamint intézeti / kórházi gyógyszertárban. A gyakorlati időből 2- 2 hét 
külföldi gyógyszertárban, valamint gyógyszergyárban is teljesíthető. Külföldi gyakorlat esetén előzőleg javasolt 2 hét 
magyar gyógyszertári gyakorlatban tapasztalatot szerezni. Lehetősége van a 4 gyakorlati hetet két helyen elvégezni, 2 - 
2 hetes bontásban.  
 

 

A félév elfogadásának feltételei: 

A hallgató az oktató gyógyszerész ill. helyettesei mellett és felügyeletével dolgozhat. A gyakorlatról rövid - napi 
feljegyzéseket – jegyzőkönyvet - készít, melyet a Gyógyszertechnológia 1. kurzus gyakorlatán bemutat. 
 

 

A nyári gyakorlat folyamán az alábbi tevékenységeket kell elvégezniük, illetve megismerniük:   
 

1. A gyógyszertárban dolgozó szakemberek feladatkörének megismerése 
2. A gyógyszertár helyiségeinek, felszerelésének megismerése  
3. Tárolással, raktározással kapcsolatos ismeretek: helyes eltartása, hatáserősség szerinti felosztása 
4. A gyógyszertári munkaeszközök, gyógyszertári kisgépek, mérlegek kezelése 
5. A már tanult kémiai anyagok ill. drogok tanulmányozása 
6. Szabályos csomagolás, szignálás 
7. Technológiai alapműveletek gyakorlása 
8. Munkafolyamatok és munkavédelmi előírások megismerése 

 

Gyógyszergyár esetén: 
 

1. A gyógyszergyár feladatai a gyógyszerellátás szintjeiben  
2. A gyógyszergyár organogramja, kulcsemberei  
3. Helyes gyógyszergyártási gyakorlat (GMP) jogszabályi és alkalmazási megismerése  
4. Gyártási folyamatokban való részvétel  
5. Minőségbiztosítási részleg feladatainak megismerése  
6. Minőségellenőrzési részleg feladatainak megismerése  
7. A gyógyszergyártás mikrobiológiai szemléletének megismerése  
8. Speciális gyári feladatkörök megismerése 

 

 

 Tematika 4. szemeszter utáni gyógyszerész nyári szakmai gyakorlathoz 


