
Gyógyszertechnológia Tanszék 

Tantárgyi követelményeinek kiegészítései 

 

Gyógyszertechnológia elmélet II. (GYTEC03G5) 

Az előadások távoktatás formájában valósulnak meg. Az előadás az órarend szerinti 

idejében az elearning rendszerben (webinárium formájában) lesz megtartva. Az 

előadások 30%-án részt kell venni, különben a tantárgy aláírását megtagadjuk, melyet 

az elektronikus jelenléti ív kitöltése igazol.  

A vizsga alapja az elearning rendszerben feltöltött tananyagok. A vizsga a 

járványhelyzettől függően személyesen vagy online formában kerül lebonyolításra.  

 

Gyógyszertechnológia elmélet IV. (GYTEC07G7) 

Az előadások távoktatás formájában valósulnak meg. Az előadás az órarend szerinti 

idejében az elearning rendszerben (webinárium formájában) lesz megtartva. Az 

előadások 30%-án részt kell venni, különben a tantárgy aláírását megtagadjuk, melyet 

az elektronikus jelenléti ív kitöltése igazol.  

A vizsga alapja az elearning rendszerben feltöltött tananyagok. A szigorlat személyes 

jelenléttel kerül lebonyolításra.  

 

Gyógyszertechnológia gyakorlat II. (Recepturai gyógyszerkészítés II.) 

(GYTEC19G5) 

 

A gyakorlatokat személyes jelenléttel tartjuk meg csoportbontásban. A gyakorlatok 

elméleti hátterének az oktatása az eredeti órarend szerint webinárium formájában 

történik az elearning rendszerben. A gyakorlatokon és az online szemináriumokon 

való részvétel kötelező, amit az online szeminárium esetén az elektronikus jelenléti ív 

kitöltése jelez. Az elearning rendszerben az oktató által kiadott és feltöltött feladatok, 

tesztek kitöltése és/vagy visszaküldése kötelező. A gyakrolatra a Kari Tájékoztatóban 

foglalt követelmények továbbra is érvényesek.  

 

Gyógyszertechnológiai gyakrolat II. (Üzemi gyógyszerkészítés I.) ( GYTEC21G5) 

A gyakorlatokat személyes jelenléttel tartjuk meg csoportbontásban. A gyakorlatok 

elméleti hátterének az oktatása az eredeti órarend szerint webinárium formájában 



történik az elearning rendszerben. A gyakorlatokon és az online szemináriumokon 

való részvétel kötelező, amit az online szeminárium esetén az elektronikus jelenléti ív 

kitöltése jelez. Az elearning rendszerben az oktató által kiadott és feltöltött feladatok, 

tesztek kitöltése és/vagy visszaküldése kötelező. A gyakrolatra a Kari Tájékoztatóban 

foglalt követelmények továbbra is érvényesek.  

 

Gyógyszertechnológiai gyakrolat IV. (Üzemi gyógyszerkészítés III.) 

(GYTEC27G7) 

A gyakorlatokat személyes jelenléttel tartjuk meg csoportbontásban. A gyakorlatok 

elméleti hátterének az oktatása az eredeti órarend szerint webinárium formájában 

történik az elearning rendszerben. A gyakorlatokon és az online szemináriumokon 

való részvétel kötelező, amit az online szeminárium esetén az elektronikus jelenléti ív 

kitöltése jelez. Az elearning rendszerben az oktató által kiadott és feltöltött feladatok, 

tesztek kitöltése és/vagy visszaküldése kötelező. A gyakrolatra a Kari Tájékoztatóban 

foglalt követelmények továbbra is érvényesek.  

 

Gyógyszerészeti propedeutika (GYPPO01G1) 

Az előadások távoktatás formájában valósulnak meg. Az előadás az órarend szerinti 

idejében az elearning rendszerben (webinárium formájában) lesz megtartva. Az 

előadások 30%-án részt kell venni, különben a tantárgy aláírását megtagadjuk, melyet 

az elektronikus jelenléti ív kitöltése igazol.  

A vizsga alapja az elearning rendszerben feltöltött tananyagok. A vizsga a 

járványhelyzettől függően személyesen vagy online formában kerül lebonyolításra.  

 

Biokozmetikumok (GYBKO41G8) 

Az előadások távoktatás formájában valósulnak meg. Az előadás az órarend szerinti 

idejében az elearning rendszerben (webinárium formájában) lesz megtartva. Az 

előadások 30%-án részt kell venni, különben a tantárgy aláírását megtagadjuk, melyet 

az elektronikus jelenléti ív kitöltése igazol.  

A vizsga alapja az elearning rendszerben feltöltött tananyagok. A vizsga a 

járványhelyzettől függően személyesen vagy online formában kerül lebonyolításra.  

 

Bevezetés a tudományos kutatásba (GYTKU41G3) 



Az előadások távoktatás formájában valósulnak meg. Az előadás az órarend szerinti 

idejében az elearning rendszerben (webinárium formájában) lesz megtartva. Az 

előadások 30%-án részt kell venni, különben a tantárgy aláírását megtagadjuk, melyet 

az elektronikus jelenléti ív kitöltése igazol.  

A vizsga alapja az elearning rendszerben feltöltött tananyagok. A vizsga a 

járványhelyzettől függően személyesen vagy online formában kerül lebonyolításra.  

 

 

 

 


