KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK
GYÓGYSZERÉSZ
mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés
1.748 A mesterképzési szak megnevezése: gyógyszerész (Pharmacy)
2.749 A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve MSc)
– szakképzettség: okleveles gyógyszerész
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Pharmacist (Pharm. D – doctor
pharmaciae)
Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: dr. pharm.
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. A képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit.
5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditérték: 70–95 kredit.
5.2. Orvosi-biológiai ismeretekhez rendelhető kreditérték: 60–80 kredit.
5.3. Szaktudományi ismeretekhez rendelhető kreditérték: 100–160 kredit.
5.4. Szakmai gyakorlathoz rendelhető kreditérték: 22–24 kredit.
5.5. Diplomamunkához rendelhető kreditérték: 10 kredit.
5.6. Szabadon választható tárgyakhoz rendelhető kreditérték: 15 kredit.
5.7. Gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint legalább 40%.
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan gyógyszerészek képzése, akik az elsajátított magas szintű
természettudományos és medicinális megalapozottságú ismeretanyag, szakmai készségek,
gyógyszerészi szemlélet és magatartás alapján vesznek részt a gyógyszerellátásban,
gyógyszergyártásban, az egészségügyi ellátásban, a gyógyszer-kereskedelemben, a
gyógyszerészettel kapcsolatos egészségügyi hatósági és egyéb munkákban, a
gyógyszerésztudományi, biológiai, kémiai, medicinális orientációjú tudományos
kutatásban, úgy, hogy ezen tevékenységük során messzemenően figyelembe veszik a
hozzájuk fordulók eltérő sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, és ennek megfelelően
döntenek, illetve cselekszenek, valamint megfelelő szakképzési program sikeres
szakvizsgával dokumentált teljesítése után, választott szakterületükön majd önálló
szakgyógyszerészi munkát végeznek. Megfelelő elméleti ismeretek és gyakorlati
készségek birtokában képesek bekapcsolódni a doktori képzésbe.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
– a természettudományos alapismereteket fizika, kémia, matematika, analitika, biológia
tudományterületeken,
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– a hagyományos és alternatív (homeopata) terápiában, megelőzésben és a
diagnosztikában használatos gyógyszerek, gyógynövények és anyagok
tulajdonságait, az élő szervezetre gyakorolt hatásukat, kölcsönhatásaikat és
alkalmazásuk kockázatait, a gyógyászati segédeszközök alkalmazását,
– a betegségek főbb tüneteit, gyógyszerterápiás lehetőségeit és az alkalmazható
gyógyszerek adagolásának ismereteit,
– a kis-, közép- és nagyüzemi gyógyszerkészítés elméleti és gyakorlati alapjait,
– gyógyszer-ellenőrzési módszerek elméleti és gyakorlati alapjait,
– a kémiai analitikai, a biológiai és a mikrobiológiai gyógyszer-ellenőrzési módszerek
elméletét és gyakorlatát,
– a gyógyszerellátás vonatkozó jogszabályait és intézményrendszerét,
– a gyógyszerek forgalomba hozatali eljárását,
– a gyógyszergazdálkodás alapelveit, vezetési, szervezési, valamint alapvető
közgazdasági és gyógyszer-kereskedelmi ismereteket,
– a klinikai, kórházi gyógyszerészet és a klinikai farmakológia alapjait,
– a prevenció és az egészséges életvitelre nevelés általános elveit és gyakorlatát,
– a gyógyszerészi gondozás, a gyógyszer-információ, betegségmegelőző és az
egészségügyi felvilágosító tevékenység gyakorlatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– önálló gyógyszerészi munka végzésére a gyógyszerellátás, a gyógyszerkészítés, a
gyógyszerellenőrzés és a gyógyszerismertetés feladatainak ellátására,
– az egészségügyi ellátást igénybe vevő járó- és fekvőbeteg gyógyszerrel, gyógyászati
anyaggal és gyógyászati segédeszközzel való ellátására,
– a gyógyszer-kereskedelem minden szintjén – export, import, nagykereskedelem – a
gyógyszerészeti szakmai követelmények megvalósulásának szavatolására,
– a gyógyszerek minőségének a gyártástól a felhasználásig történő biztosítására,
– nagy volumenű (gyógyszergyártás) és egyedi igényeket kielégítő
gyógyszerkészítmények előállítására,
– a gyógyszerügy országos és regionális szervezeti egységeiben (OEP, ÁNTSZ stb.)
gyógyszerügyi szakigazgatás területén folytatott tevékenységre,
– egészségügyi szakszemélyzet részére a gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai
tájékoztatásra, gyógyszerismertetésre a racionális gyógyszerrendelés elősegítése
érdekében,
– betegek részére a gyógyszerekről és azok helyes használatával kapcsolatos
tanácsadásra,
– gyógyszerkutatásba és fejlesztésbe való bekapcsolódásra,
– szakirányú szakképzésbe történő bekapcsolódásra,
– felsőoktatási intézményekben kutatói és oktatói állások betöltésére.
c) A szakképzés gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– nagyfokú felelősség- és hivatástudat,
– magas szintű elméleti tudás, gyakorlati készségek, szakmai és általános műveltség,
– jó koncentrálóképesség, figyelemösszpontosítás,
– problémafelismerő és -megoldó készség,
– szakmai ismereteket integráló képesség, az elméleti tudás helyzetorientált
felhasználása,
– jó döntéshozatali képesség,
– készség csoportmunkára, kellő szervezési készség, alkalmasság vezetői feladatok
ellátására,
– etikai normák betartása, empátiakészség, szakmai diszkréció, emberi problémákkal,
helyzetekkel szembeni érzékenység,
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– jó kapcsolatteremtő képesség betegekkel, hozzátartozókkal és más egészségügyi
szakemberekkel,
– igény szakmai továbbképzésben való részvételre, élethosszig tartó tanulásra.
7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Alapozó ismeretek:
a) Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: 70–95 kredit
matematika, informatika, biostatisztika, fizika-biofizika, általános kémia, szervetlen
kémia, szerves kémia, analitikai (kvalitatív, kvantitatív) kémia, fizikai kémia,
biokémia, kolloidika.
b) Orvosi-biológiai elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: 60–80 kredit
gyógyszerészi biológia, anatómia, élettan, kórélettan, mikrobiológia, immunológia,
népegészségtan, gyógyszerészi növénytan, elsősegélynyújtás, latin nyelv.
7.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei:
Szaktudományi elméleti és gyakorlati ismeretek: 100–160 kredit
gyógyszerészi kémia, gyógynövény- és drogismeret, gyógyszeranalízis,
gyógyszertechnológia, biofarmácia, gyógyszerhatástan, gyógyszerügyi szervezés
(szakigazgatás), klinikai (gyógyszerterápiás) ismeretek, klinikai gyógyszerészet,
gyógyszerészi etika, gyógyszerészi gondozás, továbbá választható ismeretek.
A kötelezően választható ismeretek aránya: legalább 15%.
Diplomamunka: 10 kredit.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
6 hónap záróvizsga előtti szakmai gyakorlat (2 + 4 hónap bontásban) – akkreditált
közforgalmú, illetve intézeti gyógyszertárban teljesítendő.
9.750 Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből
vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből egy államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél
szükséges.
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