
Tájékoztató a Szakmai gyakorlat 1. és 2. tantárgyak 

Neptunban történő jelentkezéséhez gyógyszerészhallgatók számára 

 
 

Legfontosabb általános információk 

A Szakmai gyakorlat 1. és Szakmai gyakorlat 2. tantárgyak tárgyleírásai az alábbi helyen találhatók:  

GYTK honlap / Tanulmányi Csoport / Képzéshez kapcsolódó tudnivalók / Tantárgyleírások  

 

Tematikák a vonatkozó tantárgyleírásban és a leadandó nyomtatványokon találhatóak. 

A gyakorlat megkezdése előtt, legkésőbb május 14-ig  szükséges a gyakorlati képzőhely vezetőjével, illetve 

oktató gyógyszerészével a Befogadó nyilatkozat aláírattatása. A Neptunban történő elektronikus 

jelentkezést követően nyílik lehetőség a Befogadó nyilatkozat feltöltésére.   

A hallgató felel azért, hogy meghirdetett határidőig a szükséges dokumentumokat kiállítja és feltölti. 

 

Mikor? Mit? Hol? 

Tantárgyfelvétel időszaka OGRSG1 Szakmai gyakorlat 1. vagy 

OGRSG2 Szakmai gyakorlat 2. felvétele 

Neptunban 

Április – Május 14-ig Gyakorlati képzőhely megkeresése 

Befogadó nyilatkozat aláíratása 

Képzőhelyen 

Május 22. - Június 17-ig Neptunban történő elektronikus jelentkezés 

Befogadó nyilatkozat feltöltése 

Neptunban 

Szeptember 10-ig Teljesítésigazolás kitöltése és feltöltése 

Jegyzőkönyv és jelenléti ív feltöltése 

Neptunban 

 

 (aktualizálva 2018. május 17.) 

 
 
 
 
 
 



 

Neptunban történő jelentkezés 

A Szakmai gyakorlat 1. és Szakmai gyakorlat 2. tárgyakra (időtartamára és helyszínére) történő 

jelentkezések adminisztrációját a Neptunban végezheti, melynek regisztrációs felületét a Kötelező szakmai 

gyakorlatok menüpontban érheti el. 

 

A jelentkezések során az adott képzéshez meghatározott jelentkezési időszakon belül ún. szakmai gyakorlati 

tárgyat (azaz a tantervben meghatározott szakmai gyakorlat 1. vagy 2. tantárgyat) vehet fel, melyekhez 

kapcsolódóan belső (listában szereplő akkreditált magyar gyógyszertári gyakorlóhelyek) vagy külső (listában 

nem szereplő még nem akkreditált, de az akkreditációs feltételeknek megfelelő magyar vagy külföldi 

intézmény) gyakorlati helyre/helyekre jelentkezhet. A jelentkezés kötelezően elvégzendő, csak az 

elektronikusan, a Neptunban tett jelentkezések érvényesek és adnak jogalapot bárminemű felmerülő 

probléma orvoslására. 

 

Szakmai gyakorlat 1. és Szakmai gyakorlat 2. tárgyak                                                                                                                             

A szakmai gyakorlat tantárgyakra két felületen kell jelentkezni:  

- a megadott jelentkezési időszakon belül a Kötelező szakmai gyakorlatok felületen a tantárgyakhoz 

kapcsolódó gyakorlatokra történő jelentkezés történik;  

- a regisztrációs/tárgyfelvételi időszakban pedig a Tárgyjelentkezés felületen szükséges elvégezni a 

korábbi félévekhez hasonlóan a tárgy-és kurzusjelentkezést. 



  

A gyakorlati helyekre történő jelentkezéshez szükséges legfontosabb paraméterek 

Gyakorlati hely 

megnevezése 

A jelentkezés határideje 

a gyakorlati helyre  

(a tantárgyi 

jelentkezéskor ellenőrzi 

a rendszer) 

A gyakorlati hely 

kiválasztásának 

módja 

Szükséges melléklet 

Akkreditált magyar 

gyógyszertári 

gyakorlóhelyek 

2018. június 17-ig 

Legördülő menüből 

Befogadó nyilatkozat 

szükséges, Akkreditációs 

igazolás nem 

Még nem akkreditált, de az 

akkreditációs feltételeknek 

megfelelő magyar és 

külföldi intézmény 

A hallgató írja be az 

adatokat 

Befogadó nyilatkozat 

szükséges, Akkreditációs 

szám vagy állapot, illetve 

pontos cím rögzítése a leírás 

mezőbe 

 

 A gyakorlati helyek és blokkok regisztrációját a szakmai gyakorlati tárgy névsora mellett lévő + jelre és a 

„Jelentkezés/Bővebb” gombra kattintva tudja elvégezni.  

 

A gyakorlati helyek előugró ablakában két lista kerül megjelenítésre egymás felett. A felső mezőben a 

„Felvett gyakorlati helyek” (azaz a már elvégzett jelentkezések) láthatóak, az alsóban azok, amelyekre 

jelentkezni lehet: „Felvehető gyakorlati helyek”.  A „Felvehető gyakorlati helyek”-nél a sorokban a 

gyakorlati helyek neve, címe, típusa látható. 



 

A sorvégi műveleti lehetőséggel (Jelentkezés/Bővebb) tud a gyakorlati helyre jelentkezni. 

Új gyakorlati helyek felvitele 

Amennyiben az Ön által választott gyakorlati hely még nem szerepel a Neptun gyakorlati hely listájában, 

lehetősége van új gyakorlati hely hozzáadására. Ezt a tárgysor melletti + gombra kattintást követő 

„Jelentkezés”-re kattintva érhető el. Kattintson az Új gyakorlati hely felvitele gombra, majd a felugró 

ablakban töltse ki a szükséges adatokat. Mindenképp megadandó értékek: gyakorlati hely neve, típusa, 

kommunikáció nyelve, leírás mezőbe: az akkreditációs szám vagy annak állapota (pl. folyamatban), és a 

gyakorlati hely pontos címe. Kérem, vegye figyelembe, hogy az újonnan hozzáadott gyakorlati helyeket a 

tantárgyfelelős ellenőrizni fogja, és amennyiben pótlás lesz szükséges, a jelentkezést visszaküldi Önnek 

javításra. 

Jelentkezés a gyakorlati blokkokra 

Előreugró ablakban találja a gyakorlati blokkokat (GYTK 2018-1, GYTK 2018-2, GYTK 2018-3, GYTK 2018-4, 

GYTK 2018-5, GYTK 2018-6, GYTK 2018-7, GYTK 2018-8). A jelentkezés a meghatározott (heti alapú) 

blokkokra, valamint a szükséges befogadó nyilatkozatok feltöltésével történhet. A blokkokra kattintva tudja 

kijelölni a heteket, majd a Mentés gombra kattintva tudja véglegesíteni.  



 

A jelentkezhető blokkok narancssárga színűek, a nem jelentkezhetőké szürkék. Azok, amelyekre nem 

jelentkezhet pirosak, amelyekre már jelentkezett zöldek. A hét, a dátum és a jelentkezés státusza kiírásra 

kerül.  

 

Megszakíthatóság 

A gyakorlatok egyszer térben megszakíthatóak (2 hetet követően), azaz térbeli két részben is teljesíthetők. 

Időben a gyakorlat megszakítására nincs lehetőség. A jelentkezés során a megszakítani kívánt gyakorlatot a 

következőképpen tudja menteni:  az első gyakorlatrész kijelölését követően nyomja meg a Mentés gombot, 

majd folytassa a jelentkezést a következő gyakorlatrész kijelöléséhez.  



Befogadó nyilatkozatok feltöltése 

Minden gyakorlati hely esetén szükséges a befogadó nyilatkozat, a gyakorlati hely típusok paramétereit 

bemutató táblázatnak megfelelően. A befogadó nyilatkozatokat letölteni a GYTK Tanulmányi Csoport 

honlapjáról lehet. Ezt követően a megfelelő aláírások beszerzése után szükséges PDF-formátumban 

feltölteni a Neptun rendszerén keresztül. A Befogadó nyilatkozatokat a „Felvett helyek”-nél az adott hely 

sorvégi + jelre kattintva, „Dokumentum csatolás”-sal lehet feltölteni, egy előugró ablakban. Az egy 

fogadóhelyhez tartozó befogadó nyilatkozat egyetlen PDF fájlként legyen feltöltve!   

A gyakorlat teljesítését követően a teljesítésigazolást, jegyzőkönyvet, jelenléti ívet és értékelőlapot szintén 

a „Dokumentum csatolása” menüponton keresztül szükséges feltölteni. 

 

A befogadó nyilatkozat feltöltésével és a véglegesítés gomb megnyomásával a felvett gyakorlati hely 

státusza „Hallgatói véglegesítés”-re változik. Ekkor a Tanulmányi Csoport ügyintézője vagy a tárgyfelelős 

ellenőrzi a jelentkezést és a feltöltött dokumentumot, és „Elfogadott jelentkezés”-re vagy „Pótlás”-ra 

állíthatja a státuszt. „Pótlás” státuszra akkor kerül vissza, hogyha további hiányosság merül fel a 

dokumentumokkal kapcsolatban.  

A listában nem szereplő gyakorlati hely esetében a tantárgyfelelős ellenőrzi és fogadja/utasítja el a 

jelentkezést és a befogadó nyilatkozatot.  

Amennyiben az ügyintéző érvényesíti a jelentkezést, „Elfogadott jelentkezés” kerül rögzítésre.  

 

 



 

 

A jelentkezés státuszai 

A jelentkezés folyamatának megfelelően nyomon tudja követni jelentkezésének státuszát az alábbiak 

szerint: 

 „Hallgatói tervezés” státuszba kerül a jelentkezés. 

 „Hallgatói véglegesítés” státuszra kerül, amennyiben az előző pontban felsorolt gyakorlati 

helytípusokhoz rendelt szükséges nyomtatványokat feltöltötte és a véglegesítést gombot 

megnyomta. 

 A listában szereplő gyógyszertárak esetében a jelentkezés a Tanulmányi Csoport ügyintézője által 

kerül elfogadott státuszba a befogadó nyilatkozat jóváhagyásával; az újonnan hozzáadott 

gyakorlati helyeket a tantárgyfelelős ellenőrizni fogja, és amennyiben pótlás lesz szükséges, a 

jelentkezést visszaküldi Önnek javításra. 

 „Elfogadott jelentkezés” státuszra kerül a jelentkezés, amennyiben a hallgató által véglegesített 

jelentkezést a Tanulmányi Csoport ügyintézője vagy a tantárgyfelelős az ellenőrzést követően 

jóváhagyta. 

 

 

 

 



Teljesítésigazolás feltöltése 

Az „Elfogadott jelentkezés” státuszra állítástól kezdve kizárólag a gyakorlat elfogadásához szükséges 

teljesítésigazolásokat és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat (jegyzőkönyv, jelenléti ív, értékelőlap) lehet 

feltölteni. A tantárgyfelelős által még nem véleményezett igazolás újra feltölthető.  

A teljesítés igazolás dokumentumainak formai követelményei: 

1. Típusonként külön PDF fájlként legyenek feltöltve (teljesítésigazolás, jegyzőkönyv, jelenléti ív, 

értékelőlap). 

2. Az egy dokumentumhoz tartozó oldalak egyetlen fájlban szerepeljenek! A laponként külön fájl 

formájában feltöltött dokumentumok nehezítik az értékelést, így ezeket a Tárgyfelelős nem 

fogadja el! 

3. A fájl elnevezése segítse a hallgató beazonosítását, így kérjük, hogy a hallgató neve egyértelműen 

szerepeljen benne. Pl. CsaládnévUtónév_Jegyzokonyv.pdf 

 

 

 

A feltöltést követően „Teljesítési igazolás beadva”-ra változik a gyakorlati hely státusza.  



 

FONTOS! Minden jelentkezett gyakorlati helyhez külön kell teljesítésigazolást és hozzá kapcsolódó 

dokumentumokat (jegyzőkönyv, jelenléti ív) feltölteni! 

A hallgató által feltöltött dokumentumokat a tantárgyfelelős ellenőrzi. Az ellenőrzés igazolásonként 

történik. Ha minden gyakorlati helyről származó igazolást elfogad a tárgyfelelős, akkor a jelentkezést a 

tantárgyfelelős „Teljesített” státuszba, ha nem fogadja el, akkor a státuszt „Teljesítetlen” státuszra állítja.  


