
 

1. Kérjük, adja meg életkorát! 

 

2. Kérjük, adja meg a diploma szerzés évét! 

 

 

3. Mely egyetemen szerezte meg a gyógyszerész diplomáját? 

4. Miért a Debreceni Egyetemet választotta a gyógyszerész szakképző egyetemek közül? (több 

válasz is megjelölhető) 

a. Gyógyszerész diplomámat is itt szereztem, elégedett voltam a szakmai munkával. 

b. Gyógyszerész diplomámat is itt szereztem, ismertem a szakgyógyszerész képzésben 

résztvevő oktatóimat. 

c. Ismeretem a jelenlegi csoporttársaimat, jó társaság, barátok miatt. 

d. Lakóhelyemhez ez a legközelebbi. 

e. Munkahelyemhez ez a legközelebbi. 

f. Jobb szervezés, ütemezés miatt. 

g. A képzés költségei miatt. 

5. A képzés során a tervezett oktatások 

a. 100%-án 

b. több, mint 85%-án, 

c. kevesebb, mint 85, de több mint 50%-án, 

d. kevesebb, mint 50%-án voltam jelen. 

6. A távolmaradás oka: 

a. betegség; 

b. terhesség; 

c. egyéb ok megnevezése: 

7. Jelölje meg, melyek a képzőhelyre jellemző pozitívumok! 

a. Magas szintű, naprakész szakmai ismeretek. 

b. Széles spektrumú képzés. 

c. Gyakorlatorientált szemlélet, képzés. 

d. Szakmailag potens előadók. 

e. Felkészült előadók. 

f. Sokrétű előadói kör. 

g. Gyakorlati konzultációs lehetőség. 

h. Kollégaként kezelnek. 

i. Közvetlenség, szabad véleményalkotási lehetőség. 

j. Rugalmas képzési idő. 

k. Jó szervezés, időben kapott információk. 

l. Korrekt tájékoztatás. 

8. Jelölje meg, melyek a képzőhelyre jellemző negatívumok! 

a. Szakirányok szerinti specializációs lehetőségek hiánya 

b. Egyhangú, tartalmilag szűk spektrumú tematika. 

c. Graduális képzésben elhangzott ismeretek túlzott ismétlődése. 

d. Néhány téma fölösleges. 



e. Gyakorlatban kevésbé használható információk. 

f. A tematika nem fedi le a szakvizsga tételsor kérdéseit. 

g. Szakmailag nem a legpotensebb előadók meghívása. 

h. Elvont, elméleti információk. 

i. Nem megfelelő időbeli szervezés. 

j. Hiányos tájékoztatás. 

k. Nem megfelelő oktatási hely, infrastrukturális probléma. 

l. Kevés a beadandó, gyakorlatban hasznos feladat. 

m. Túl sok beadandó feladat. 

9. Osztályozza 1-5-ig a következő állításokat: 

a. Örülök, hogy a Debreceni Egyetem szakgyógyszerész képzésére jelentkeztem. 

b. Elégedett voltam a képzés színvonalával. 

c. A követelmények teljesíthetők voltak. 

d. A képzések a megfelelő időt kitöltötték. 

10. Kérjük, nevezze meg, hogy az Ön által választott szakirányon belül mely képzési blokk tetszett 

a legjobban! 

 

11. Összességében, osztályozza a Debreceni Egyetem szakgyógyszerész képzését 1-5-ig terjedő 

skálán! 

 

 

12. Milyen változtatásokat javasol a jövőben a képzés fejlesztése céljából? 


