
A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÁSA 

VESZÉLYHELYZETBEN AZ OKTATÁSRA VONATKOZÓLAG 

 

A GYTK a veszélyhelyzet ellenére megvalósítja az aktuális tanévre meghirdetett oktatási 

programját változatlan követelményszint mellett. 

 

I. Tájékoztatás a távolléti oktatásról 

 

1) Hibrid oktatás 

 szeminárium, előadás online keretek között 

 gyakorlat kiscsoportokban felosztva személyes jelenléttel 

 

2) Online oktatás 

 szeminárium, előadás, gyakorlat online keretek között 

 

II. Számonkérés módja 

 

1) Hibrid oktatás 

 ZH lehet személyes jelenléttel 

 

2) Online oktatás 

 Évközi számonkérés csak online 

 

III. Vizsgáztatás rendje 

 

1) Hibrid oktatás 

 Amennyiben az aktuális Intézkedési Terv nem tiltja a vizsgáztatás 

személyes jelenléttel történik 

2) Online oktatás 

 Amennyiben az aktuális Intézkedési Terv nem tiltja a vizsgáztatás 

személyes jelenléttel történik 

IV.  Kötelező nyári  és záróvizsgás gyakorlatok 

1) Veszélyhelyzetben a kötelező nyári gyakorlatok és záróvizsgás közforgalmú 

gyógyszertári gyakorlatok a szorgalmi időszak után, ha még nincsen kihirdetett 

vizsgaidőszak vagy a szorgalmi és a vizsgaidőszak lezárása után a GYTK által 

kért a Magyar Gyógyszerészi Kamara honlapjáról letölthető önkéntességi 

nyilatkozat kitöltése és visszaküldése után kezdhető el. A hallgató 

elektronikusan küldi vissza a fogadó gyógyszertár vezetője és a hallgató által 

aláírt nyilatkozatot, amelyet a GYTK Dékánja aláír és elektronikusan küldi 

vissza a hallgatónak és a gyógyszertárnak. A hallgató arról az email címéről 

levelezzen, amelyet a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben megadott. 

 



2) Amennyiben a Kórház-klinikai ZV gyakorlat nem engedélyezett, akkor a 

közforgalmi gyógyszertárban kell a gyakorlatot teljesíteni. 

 

3) Amennyiben a hallgató önkéntes munkát vállal a Magyar Gyógyszerészi 

Kamara honlapjáról letölthető önkéntességi nyilatkozat kitöltésével és 

visszaküldésével szorgalmi időszakon belül, a kötelező tanulmányi 

tevékenységének teljesítése után, ezt saját felelősségére teheti meg és csak annak 

tudatában, hogy mellette az előírt távolléti oktatási kötelezettségeit teljesítenie 

kell. Az így igazolt önkéntes közforgalmú gyógyszertári munka beleszámíthat a 

hallgató nyári gyakorlatába. 

 

V. Diplomamunka védés 

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel a diplomamunka védés elektronikusan 

lebonyolítható az alábbi módon: 

 

 az eLearning rendszerben a védési bizottságok létrehoznak egy-egy 

kurzust a Kari védési bizottság számának megfelelően 

 a bizottsághoz hozzárendelt hallgatók ide töltik fel a diplomamunka 

bemutatására szolgáló minimum 10 diából álló ppt-t, amelynek 

tartalmaznia kell a bírálók által elfogadott kérdésekre adott válaszokat is 

 a hallgatók webinárium keretében bejelentkezve védik meg 

diplomamunkájukat, mivel a bizottságnak lehetősége van a hallgatónak 

kérdéseket feltenni 

 a feltöltési lehetőség és a védés időpontjáról a Tanulmányi Osztály küld 

értesítést 

 a bizottság a hallgatói bejelentkezés után webes konferencia keretében 

értékeli a diplomamunkát és a védést 

 

VI. Záróvizsga 

 

 GYTK esetén az írásban és szóban tett záróvizsga esedékes tárgyévi 

időpontjai a veszélyhelyzetre való tekintettel módosulhatnak, az új 

időpontot a magyarországi képzőhelyek egymással és az Országos 

Záróvizsga Bizottsággal történő egyeztetés után állapítják meg. 

 

 A felsőoktatási intézmény a hallgatók részére a záróvizsgát a 

veszélyhelyzet ellenére is személyes jelenléttel szervezi meg. A 

záróvizsga időtartamára a hallgató a felsőoktatási intézmény területére 

beléphet. A záróvizsga során biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más 

személyek személyes érintkezését ne igényelje, a személyek között a 

legalább 1,5 méteres távolságot meg kell tartani. 

 


