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Gyógyszerészi Kémia tárgy 

  

Gyógyszerészi Kémia elmélet I. 
 

Az előadásokat mindaddig normál tantermi előadás keretében, személyes jelenléttel tartjuk, 

amíg a járványhelyzet és az egyetemi szabályozás megengedi. Az előadások helyszínén 

(kémia épület K-3 és élettudományi épület ÉTK F008-009 előadóterme) a hallgatókat kérjük, 

hogy 1-1 hely üresen hagyásával foglaljanak helyet. Az előadótermekbe csak egészséges, 

láztalan, karantén hatálya alatt nem álló hallgató léphet be (a testhőmérsékletet 

szúrópróbaszerűen ellenőrizzük), belépés előtt a kézfertőtlenítés, előadás alatt a szájmaszk 

használata kötelező.  

Amennyiben a járványhelyzet indokolja, átállunk on-line oktatásra; ekkor az előadásokat 

valós időben a DE e-learning rendszer webex platformján tartjuk meg. 

A vizsgáztatás személyes megjelenéssel, írásbeli formában történik. 

 

 

Gyógyszerészi Kémia I gyakorlat 

 

A gyakorlatokat maximum 16-18 hallgatóval és két gyakorlatvezetővel, személyes jelenléttel 

tartjuk meg. A laboratórium mérete alapján a 1,5-2 méteres távolság tartható a hallgatók 

között. A kémia épületben és az E-515-ös laboratóriumban a szájmaszk használata kötelező, 

melyről a hallgatóknak maguknak kell gondoskodni, kesztyű használata ajánlott. A 

laboratóriumba való belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező, kézfertőtlenítő szerek biztosítva 

lesznek a laboratórium bejáratánál. A munkafelületek, kilincsek fertőtlenítéséről gyakorlat 

előtt és után gondoskodunk, a laboratóriumot gyakorlat előtt és után kiszellőztetjük. A 

hallgatókat tájékoztatjuk, hogy a fülkéknél egyszerre maximum egy-egy fő tartózkodhat. Ha a 

járványügyi rendelkezések szükségessé teszik, a gyakorlat tartása online oktatás keretében 

folytatódik, a kontakt gyakorlatok pótlásáról később gondoskodunk. 

 

 

Minőségbiztosítás előadás 

 

A Minőségbiztosítás előadást online formában tervezzük megvalósítani. A számonkérés on-

line tesztek formájában történik.  

 

  



 

Pharmaceutical Chemistry I lecture 

 

The lectures will be held online. Exams will be planned with personal presence at the 

university. 

 

 

Pharmaceutical Chemistry Practice II 

 

The practices will be held with personal presence. In the laboratory there will be maximum 15 

students and two lab practice supervisors. By paying attention, 1.5-2 meters of distance can be 

maintained between the students. In the Chemistry building and in the E-515 laboratory, the 

usage of a mouth mask is mandatory, students have to bring it for themselves, the usage of 

gloves is recommended. Hand disinfection is mandatory upon entering the laboratory, hand 

disinfectants will be provided at the entrance to the laboratory.  

Surfaces in the laboratory will be disinfected and the laboratory will be ventillated before and 

after the practices. In front of the hood only one student can work at a time. If the further 

epidemiological provisions require, a part of the laboratory practice can be held online, and 

the laboratory work will be recovered later. 

 

 

Quality control lecture  
 

We plan to hold the Quality control lecture in online form. Exams will be planned in the form 

of online tests.  

 


