
 

 

 

Gyógyszertechnológia III. tantárgy és vizsga követelményei 

 

 

Gyógyszertechnológia elmélet III. teljesítésének feltételei: 

 

A gyógyszertechnológia előadásokon minden óra elején katalógust tartunk, amennyiben a 

hallgató a katalógus szerint az órák 30%-án nem jelent meg, a félév aláírását megtagadjuk. 

 

Gyógyszertechnológia elmélet III. vizsga teljesítésének feltételei: 

 

Szóbeli kollokvium. A szóbeli vizsga előtt írásban beugrót ír a hallgató, amennyiben nem 

felel meg a beugró követelményeinek (vagyis nem éri el a 60%-ot), a hallgató elégtelen (1), 

kollokviumi jegyet kap, nem mehet tovább vizsgázni. 

 

Gyógyszertechnológia gyakorlat III (recepturai gyógyszerkészítés III.) 

teljesítésének feltételei: 

A gyógyszertechnológiai gyakorlatokon (recepturai gyógyszerkészítés, középüzemi 

gyógyszerkészítési gyakorlat) való aktív részvétel kötelező. A gyakorlatokon való 

megjelenést ellenőrizzük. A hiányzásokat igazolni kell. A gyakorlatok pótlása kötelező. 

Pótlás a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban lehetséges. Kettőnél több igazolatlan és 

nem pótolt távolmaradás az indexaláírás megtagadását vonja maga után. Egy-két igazolatlan 

hiányzás esetén az aláírás a Tanszékvezetőnél tett sikeres gyakorlati beszámolóhoz kötött. 
A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni, a gyakorlat előtt a gyakorlatvezetőnek be kell 

mutatni az aznapi készítményekről írt jegyzőkönyvet, addig a gyakorlatot nem kezdheti el a hallgató. 

A tematika és a kiosztott sokszorosított anyagok valamint a jegyzet (Recepturai gyógyszerkészítés I-

IV) ebben segítséget nyújtanak. 

A gyakorlatokon mindenkinek jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelyet minden gyakorlat végén 

az elkészített készítményekkel együtt a gyakorlatvezetőnek be kell mutatni. 

A gyógyszertechnológia gyakorlat III. (recepturai gyógyszerkészítés III.) teljesítmény öt 

fokozatú minősítéssel történik. A gyakorlati jegy javítása a vizsgaidőszak első hetében a 

Tanszékvezetőnél tett gyakorlati beszámoló formájában történhet. 

 

A recepturai gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

A félév folyamán 2 alkalommal írásbeli számonkérést tartunk. Az elégséges szint az 

összpontszám 60 %-át jelenti, de alapismereti hiányosság (mértékegység tévesztés, dózistévesztés, 

gyógyszercsere) nem megengedhető. Az elégtelen dolgozatok ismétlése és javítása céljából egy 

alkalommal lehetőséget biztosítunk az írásbeli beszámoló újra írására. 



 

 

 

A tematikában megadott gyógyszerkészítmények elkészítése kötelező, ettől eltérni csak 

kivételesen indokolt esetben lehet. A félév folyamán minden hallgató elkészített gyógyszere közül 

min. 5 db készítményt tömegre visszamérünk. A visszamérések átlagának 3,00 felett kell lennie az 

érvényes gyakorlati jegyhez. Elégtelen készítmény egyszer ismételhető. Azon kívül, ha a 

gyakorlatvezető súlyos készítési hiányosságot észlel, amely a felkészületlenségből ered, a 

gyógyszerkészítést elégtelennel minősítheti. 

A félév folyamán mindenkinek egy érvényes felelettel kell rendelkeznie. Minden gyakorlat 

elején mértékegység átváltásból, koncentráció számolásból, latin rövidítésekből, kifejezésekből, a 

gyógyszer hatására utaló kifejezésekből, a gyakrabban előforduló szinonímákból számonkérés 

történhet. Fentiek alapismeretnek minősülnek. A félév során az így megszerzett összpontszám 75%-

át teljesíteni kell. Pótolni, javítani a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban lehetséges. 

A félév során a tematikában megadottak szerint önálló gyógyszerkészítésre kerül sor, 

amelyet minden esetben minősítünk. A minősítések átlagának elégségesnek kell lennie. 

Összefoglalva: a recepturai gyakorlat érdemjegyét 1+2+3+4 átlaga adja, ahol: 1. a 

demonstrációk, 2. feleletek, 3. egyéni feladatok, 4. alapismeretek . 

 

Gyógyszertechnológia gyakorlat III (Üzemi gyógyszerkészítési gyakorlat II.) teljesítésének feltételei: 

 

A középüzemi gyógyszerkészítési gyakorlat 3 részterületből áll (tablettázási, galenusi és aszeptikus 

gyógyszerkészítési gyakorlat), amely részek időtartama a tényleges oktatási időszak 1/3-a. Ezen 

gyakorlatokon az oktatás kis létszámú csoportokban folyik a manualitás és az ismeretanyag minél 

tökéletesebb elsajátítása végett. A gyakorlatvezető minden gyakorlat elején meggyőződhet a hallgató 

gyakorlati tudásáról írásbeli vagy szóbeli felmérés formájában.  

Minden részgyakorlat végén írásbeli számonkérés történik. Elégtelen jegy esetében 1 alkalommal a 

gyakorlatvezetővel egyeztetett időben javítást biztosítunk. Minden üzemi gyakorlatból kap a hallgató 

egy jegyet. Az Üzemi gyógyszerkészítési gyakorlati jegy a három gyakorlat (tablettázó, galenusi, 

aszeptikus) átlagából tevődik össze, nem lehet egyik részjegy sem elégtelen (1). Amennyiben a 

hallgató az egyik részből a javító dolgozatban is elégtelen (1) osztályzatot kap, akkor mindhárom 

részből újra kell írnia a dolgozatot és a kapott jegy lesz a gyakorlati jegye. Abban az esetben, ha ez a 

jegy is elégtelen (1), a gyakorlat aláírását megtagadjuk. Az Üzemi gyógyszerkészítési gyakorlati jegy 

javítása a félév végén úgy lehetséges, hogy a hallgató mindhárom részből javító dolgozatot ír. 



 

 

 

A gyakorlatokon való megjelenést ellenőrizzük. A hiányzásokat igazolni kell. A gyakorlatok pótlása 

kötelező. Pótlás a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban lehetséges. Kettőnél több igazolatlan és 

nem pótolt távolmaradás az indexaláírás megtagadását vonja maga után a 15 hét alatt. 
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Gyógyszertechnológia I. tantárgy és vizsga követelményei 

 

Gyógyszertechnológia elmélet I. teljesítésének feltételei: 

 

A gyógyszertechnológia előadásokon minden óra elején katalógust tartunk, amennyiben a 

hallgató a katalógus szerint az órák 30%-án nem jelent meg, a félév aláírását megtagadjuk.  

 

Gyógyszertechnológia elmélet I. vizsga teljesítésének feltételei: 

 

Szóbeli kollokvium. A szóbeli vizsga előtt írásban beugrót ír a hallgató, amennyiben nem 

felel meg a beugró követelményeinek (vagyis nem éri el a 60%-ot), a hallgató elégtelen (1), 

kollokviumi jegyet kap, nem mehet tovább vizsgázni. 

 

 

Gyógyszertechnológia gyakorlat I. (recepturai gyógyszerkészítés I.)  

teljesítésének feltételei: 

 

A gyógyszertechnológiai gyakorlatokon (recepturai gyógyszerkészítés, középüzemi 

gyógyszerkészítési gyakorlat) való aktív részvétel kötelező. A gyakorlatokon való 

megjelenést ellenőrizzük. A hiányzásokat igazolni kell. A gyakorlatok pótlása kötelező. 

Pótlás a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban lehetséges.Kettőnél több igazolatlan és 

nem pótolt távolmaradás az indexaláírás megtagadását vonja maga után. Egy-két igazolatlan 

hiányzás esetén az aláírás a Tanszékvezetőnél tett sikeres gyakorlati beszámolóhoz kötött. 
A gyakorlatokon felkészülten kell megjelenni, a gyakorlat előtt a gyakorlatvezetőnek be kell 

mutatni az aznapi készítményekről írt jegyzőkönyvet, addig a gyakorlatot nem kezdheti el a hallgató. 

A tematika és a kiosztott sokszorosított anyagok valamint a jegyzet (Recepturai gyógyszerkészítés I-

IV) ebben segítséget nyújtanak 

A gyakorlatokon mindenkinek jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelyet minden gyakorlat végén a 

gyakorlatvezetőnek az elkészített készítményekkel együtt be kell mutatni. 

A gyógyszertechnológia gyakorlati teljesítmény öt fokozatú minősítéssel történik. 

 

  



 

 

 

A recepturai gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 

 

A félév folyamán 2 alkalommal írásbeli számonkérést tartunk. Az elégséges szint az 

összpontszám 60 %-át jelenti, de alapismereti hiányosság (mértékegység tévesztés, dózistévesztés, 

gyógyszercsere) nem megengedhető. Az elégtelen dolgozatok ismétlése és javítása céljából egy 

alkalommal lehetőséget biztosítunk az írásbeli beszámoló újra írására. 

A tematikában megadott gyógyszerkészítmények elkészítése kötelező, ettől eltérni csak 

kivételesen indokolt esetben lehet. A félév folyamán minden hallgató elkészített gyógyszere közül 

min. 5 db készítményt tömegre visszamérünk. A visszamérések átlagának 3,00 felett kell lennie az 

érvényes gyakorlati jegyhez. Elégtelen készítmény egyszer ismételhető. Azon kívül, ha a 

gyakorlatvezető súlyos készítési hiányosságot észlel, amely a felkészületlenségből ered, a 

gyógyszerkészítést elégtelennel minősítheti. 

A félév folyamán mindenkinek egy érvényes felelettel kell rendelkeznie. Minden gyakorlat 

elején mértékegység átváltásból, koncentráció számolásból, latin rövidítésekből, kifejezésekből, a 

gyógyszer hatására utaló kifejezésekből, a gyakrabban előforduló szinonímákból számonkérés 

történhet. Fentiek alapismeretnek minősülnek. A félév során az így megszerzett összpontszám 75%-

át teljesíteni kell. Pótolni, javítani a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban lehetséges. 

A félév során a tematikában megadottak szerint önálló gyógyszerkészítésre kerül sor, 

amelyet minden esetben minősítünk. A minősítések átlagának elégségesnek kell lennie. 

Összefoglalva: a recepturai gyakorlat érdemjegyét 1+2+3+4 átlaga adja, ahol: 1. a 

demonstrációk, 2. feleletek, 3. egyéni feladatok, 4. alapismeretek . 
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