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Aktuáli s oldalak
A felsőoktatás időszerű !kérdései
Napjainkba11 vitára bocsátottákafels doktatási tön,é11ytervezetet. U gya11akkor - a hazai átalakulások folytán - új
szempontok merülnek fel a gyógyszerészkép zés teré11 is.
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság a gyógyszerészet széles rétegeinek összefogója, összeköt(} kapocs a tagság és a
felső szervek között. Kötelességünkne k érezzük a gyógyszerészképzés támogatását, a posztgraduális képzés lehetőségeinek Mvftését. Ezt szolgálják a tudományos ko11ferenciák, foly6iratai11k, egyéb kiadvá11yaink. Jelen
észrevételeinkke l is afelsöoktatásfej /esztését klvá11j11k szolgá/11i, részben a klvülá/lók szemével, D.Z életből merített
szemlélettel. Természetszert!, hogy 11emklvá111111k belesz6/11i
az egyeternek belügyeibe, csupán az együttnztlködést kívánjuk szolgálni.

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöksége álláspontját az alábbiakban foglaljuk össze.

1. Afelsóoktatás ál1a/ános szen1pontjai

elmúlt id6szakban nemcsak szakmai szempontok döntötték
el főleg a vezető oktatók kiválasztását, bár ez nem volt
általános jelenség.
Régi tapasztalat, hogy a jó oktató közelről ismeri
szakterületét, elméleti és gyakorlati problémáit. Koníbban pl. műszaki egyetemeken gyakran olyan vezető oktatókat neveztek ki, akik el6zőleg a terület gyakorlatában működtek és nem kezdettől fogva az egyetemen
dolgozta!;:.
Ismert tény, hogy a jó előadók órái lütogatottu...k:. Az
oktató ne csak szakember legyen, hanem jó diclakta is.
Kapjon e téren is kellő alapot.
Ezek alapján körültekintően kellene eljárni a «mszékvezet6k kiválasztása terén. A tudományos fokozat, kellő munkásság mellett megfelelő súlyú (pl. külföldi) ajánlás is
célszerű lenne. Utalunk pl. az lm1crikai .,senior scicntisr·
fokozat odaítélésére, inclyhcz c16írt számú professzor ajánlása szükséges.
Az oktatás színvonalát nagyban segíthetik kinti, rncghívott előadók. Szélesebb lehetőséget kell biztosítani ezen
adottságok kamatoztatására .

J .1 Az egyetemek feladatai

1.4 Hallgatók

A múltban és ma is elsődleges feladat az oktatás, nevelés.

Napirenden

Biztosítani kell a feltételeket mind az oktatók illetményében, mind a mun.lah'lelyek adottságaiban, hogy az oktatást
tekinthessék prímér feladatuknak. Így nem kell más jövedelemforrás után nézniük.
Az MTA határozata alapján fennmamdtak a kutatóintézetek. Természetes azonban, hogy az egyetemeken is folyik
kutatás, Ez az utánpótlás nevelése szempontjából is elengedhetetlen.
A tudományos minősítés körül régóta viták folyna.le. A

korábbi egyetemi címek (magántanár, c.rk.tan{rr) rendszere
visszaállhatna Így az egyetemi doktori fokozattal együtt
három fokozatú lehet a tudományos minősítés.
1.2 Egyete1izek szervezete (Universitas)
Ideális {úlapot, ha az egyetemnek bizonyos profilja, jellege van. Korábban voltak tudományegyete mek, illetve

inúszaki egyetem. Később ezek többfelé osztódta.lc. Vegyes
profilok is kialakultak, mint jogi kar a miskolci műszaki
egyetemen. Ivíásrészt az orvosegyetemek különválása is
bizonyos szakadást jelentett (ezzel foglalkozott a Magyar
Tudomány egyi.1' cikke).
Célszerű lenne, ha ismét kialakulnának egységes in:ínyelvek, közös profil. Nagyobb egyetem nagyobb súlyt képviselhet. Ebbe az irányba mutat és jó példa a debreceni
egyetemek között kialakult együttműködés ..A.z Universi~

tas, az er6s, egységes egyetem a L:1nszabadság kialakítását
is szolgálja.

1.3 Oktatók
Döntő kérdés, hogy a lega1'2imasabb szakemberek végezzék a jövő diplomásainak oktatását, nevelését. Sajnos az

Ví111 a felvételi vizsga szükségessége. Nem
vitás, egy néhány órás írásbeli és szóbeli vizsga nem döntheti el. hogy ki alkalmas egy pályára. Ha a kezdő évfolyamokon a tárgyi feltételek kialaldthatók, az els6 éven lehet
jobban szelektálni a pályaalkalmassá got. Egyébként a felvehetők számát az élet szükséglete úgyis szabályozza. P~
felvéteii vizsga eltörlése nyilván létszámnöveked ést okoz.
Ez viszont nagyobb szelekciót és sokkal jobb kiválasztást
tesz lehetővé. A felvételhez így jó alapot nyújthat a mcgfelel6 középiskolai eredmény és egy-két nyelvvizsga. Utóbbi
szernpont is lényeges egy értékesebb fiatal diplomds réteg
kialakítása szempontjából.
Helyesnek tartjuk. ha a hallgatók érdekei kcl16cn érvé~
nyesülnek, de a krui tanácsokban való képviseletük legyen
reális arányú.

J .5 Egyéb általános észrevételek
A felsóoktatÍls egyik problémája, hogy mennyire tud
építeni az általános- és középiskolai képzésre. Sajnos számos tárgyból annyira alacsony a színvonal, hogy az egyetemeken egy dnrabig alapfogalmakat kell oktatni. A.nlikor
a felsőoktatás reforn1ját t{rrgyalják, ezen összefüggésekre is
figyelemmel kell lenni.
A tervezet foglalkozLl: az ügyviteli és gazdasági kérdések.kel. fvfa még az ügyviteli tccndök eléggé igénybe veszik
az oktatók idejét. Ezen változtatni kell.
2. A gyógy.szerészkép ;és akí11ális kérdései

2.1 Felvételi létszáni
Az egyeternr.; f e1vehet6k számának rne gtervezésc lényeges szempont. A privatizáció során - átn1enetileg - kcve-
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vábbképzésc és "" s:vi.kképzés óriási feladatot ró erre a
kis csoportra.
2.4 Okíatói utcinpótlás

Az e;gyetemek:en idónként visszatér6 probléma, hogy az
különböző okokból, így ar1yagiak miatt is, más
rn.unkaheíyet keresnek.
Ezen a gondon hivatott lenne segíteni egyrészt az, hogy
külső el6Eáókat fokozotUJ.bban vonjanak be az okUJ.tásba.
Vannak ugyan e. docensek, akik néhány órában szerepelnek, de fokozottabb bekapcsolásuk változatosabbá teheti és
erősíti a haligatók számára nyújtott tananyagot.
En1el1ctt gondolnunk kell arra. hogy a doktori fokozattal
záruló posztgraduális képzés is segítheti az oktatói utánpótlást. J:'-z ebben résztvev6 fiatal diplomáso k- kiilföldi miní<:::.f< atapjctn- tanulnal:, doktori értekczésükhöz kutatómunvégtóziielc ~s emellett gyakorlatot vezetnek. Közülü.t::
kerüln~nek k.i·,1úl;:1sztásra végzés után a tanársegédek, 1najd

oktatók

vá1nsztani, dc
2.5 Oktató gydgys:etds:zek
OkI.:tió gyógyszeré.szek, ilL -n1urL~ahelyek kiválasztása
velük való k<!pcsoiat tartása lényeges. A hallgató az
cgyc1c:::Ti<:n rnegkapja az egyes tárgykörök legújabb ismere-
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az oktató gyógyszerész feladata az egyes tárgykörök
szintetizálás.a, az isn1ereteknek a materia rnedica-hoz való
kv.pz:s:ilós:i. ltI tanulja meg a hallgató a „gyógyszcrszakértö", iiL a „gyógyszerinformátor" szerep gyakorlati vonntkozásait.
Ezért is fo:ltos az egy0ten1ek és az oktn.tó gyógyszertárak
rsEd.szcrcs ku.pcsolata. ?.z cgyeternek 1átogas&'Í.k rend:oí'/::re:2<;n a t.(3fHH.~1ésl gyi.korlaton 1cv6 hallgatókat. />~ karok
rnr.:g tanássko&"isra az oktató gyógyszcréi1.ió'n.k611t
továbbá szárnulcra rendszeres továbbképzést kell
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