
1993. október GYÓGYSZERÉSZET 759 

* A gyógyszerészképzés a változás éveiben 1. r·ész 

Dr:. Takács Mihály 

EurÓpa ezen rlrzében a szaktudományokfejltJdésére a rendizerváltozással ös.izefügg{J 
átalakulások hatásai szuperponálódnak. A földrész gyó gyszeré<zképzé<e iem éli azonban 
a nyugodt változatlanság éveit: az Európai Közösség integrációs törekvései reformokat 
indukáltakaKözösség országaiban is. A gyógyszerészképzés vonatkozásában mindhárom 
fajta változásra oda kell figyelni 
Az eltJadás1 áttekintette, hogyan alakult a magyar képzés reformja a közelmúltbeli 
tervekttJl a jelen való.ságáig, miként jelentkeznek a gyógyszerészoktatásban a honi gyógy
szerészet szerkezetét érinttJ változások Adatokkal szemléltetjük a tendenciák érvényesü
lését, összevetve SzegedttJl LQndnnig hét egyetem gyógyszerészkara cwriculumónak 
ftJbb jel/emztJit. 
Felvázoljuk közelebbrtJI a Semmelweis Orvostudnmányi Egyetem Gyógyszerésztudnmá
nyi Karán a rendszerváltás óta eltelt háromévesperiódusban megvalósult képzésfejlesz
tési eredményeket. A kis lépések mellett-távolabbra tekintve-a nagyobb, a szerkezetet 
érinttJ reformok kérdését is felvetjük. Az áttekintés regisztrálja a posztgraduális képzés 
néhány jelenttJs eredményét is a változások idtJszakában 
A jelen l. rész még nem szerepelt a Kongresszusra elképzelt anyagban, de idtJközben 
megszületett a régóta vajlldó Törvény afelstJoktatásról. A Törvénynek az orvosegyete
meket érinttJ „ újdonságai(' nem lehetett kihagyni az eltJadásból 

El6adása bevezet6jében a szerző köszönetét fejezte ki a 
felkérésért az MGYT Ijfúsági Szervezetének azért, hogy a 
témáról a Kongresszuson el6adhat. Öivendetes, hogy a 
képzéssel foglalkozó kérdések már egyre gyakrabban kap
nak nyilvánosságot a szaksajtóban, jó lenne azonban, ha a 
felelős tisztségviselők mellett a gyógyszerészek szélesebb 
nyilvánossága is bekapcsolódna a változás korát élő oktatás 
formálásába. A tapasztalat azt mutatta, hogy az ifjúság, a 
Hallgatói Önkormányzat (HÖK) tagjai javaslataikkal, len
dületükkel sokat segítik a Bizottság (dT. Takács Mihály 
dékánhelyettes, a Semmelweis OTE Gyógyszerésztudomá
nyi Kar Tantervi és Oktatásfejlesztési Bizottságának elnöke 
- a szerk.) munkáját .. 

A kongresszusi el6aQásra felkérés elfogadása után nem 
sokkal jelent meg e lap febmári számában Stájer Géza 
kiváló elemz6 áttekintése A magyar gyógyszerészet pers
pektívái cúnmel [l].. Saját el6adásom a témát az adatok 
oldaláról közelíti meg. Az adatokat négy ország hét egyete
mének gyógyszerész-oktatását tanuhnányozva állítottam. 
össze - mintegy háttérinformációul is Stájer professzor 
gondolatébreszt6 fejtegetéseihez .. 

A cúnbeli változások etéren is beigazolódván, a nyáron 
új helyzet állt elő a fels6oktatásban azáltal, hogy július 
13-án az Országgy111~ elfogadta az 1993.. évi LXXX .. tör
vényt a fels6oktatásról. A fiiss eseményre reagálásul az 
előadás els6 részében röviden kö1üljárom a Törvény né-
hány lényeges paragrafusát. · 

·nr„ Végh Antal professzor úrnak 90. születésn:apjára tisztelettel ajánlva 

1 A Congressus Ph.annaceuticus Hungaricus IX. Ifjúsági Szekciójában 
1993„ szeptember20. -án tartott el6adás kib6vített anyaga 

1. AfelsUoktatási tlir11é~yrUI 

A Törvény célja - az igen rövid preambulumot önkénye
sen tovább tömörltve - a magyar fels6oktatáSt az európai 
egyetemek közösségébe integiálni. A Törvény 1993. szep
tember l-én lépett hatályba. 

Kerettörvény. A Törvény kerettörvény jellegd, a részle
tes szabályozást a fels6oktatási intézmények - autonómiá
juk alapján - maguk dolgozzák ki. 

FtJhatóság-változás A 10 .. § értehnében a fels6oktatási 
intézmények költségvetését ezután egységesen a Mtlvelő
dési és Közoktatási Minisztéiium (MKM) keretében hatá
rozzák meg. Ez a változás - az agrárfels6oktatási intéz
mények mellett - minket, egészségügyi fels6oktatási intéz
ményeket érint lényegesen .. A Népjóléti Minisztériumtól 
elkerülés számos gondját egy viszonylag hosszú átmeneti 
időszak biztosítása enyhíti: a 12~ §szerint maga a költség
vetési támogatás átirányítása csak 1995 .. január l-én lép 
majd életbe .. A f6hatóságváltással járó szervezeti nehézsé
gek az orvosegyetemek vonatkozásában enyhébbnek igér
keznek - hangwtt el Kubovics Imre professw1, az MKM 
helyettes államtitkára minapi tájékoztatóján- mivel a Nép
jóléti Minisztéiium Il , Egyetemi Főosztálya: dr F edina 
László f6osztályvezet6 és 8-10 munkatársa, szeptember 
közepén áttelepült a MKM-ba„ (Nem térek itt ki az 01vos
egyeterni klinikák, mint betegellátó intézmények átállásból 
eredő gondjaira).. 

Egyetemek együttmlfködése .. A Törvény lL§-a megen
gedi - bár nem szorgalmazza - felsőoktatási intézmények 
(a továbbiakban, rövidség kedvéért, bár sztlkített értelem
ben, csak egyetemeknek nevezem) egymással, kutatóinté
zetekkel stb .. való együttmtlködését ill.. egyetemi társulások 
létrehozását (12. §) .. Ez lépés azon a hosszúnak igéikez6 
úton, mely elvezet/visszavezet az Európában meg sem 
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szlint nagy polidiszciplináris egyetemek (universitas) felé, 
mint amilyen - megszüntetéséig - pL a Pázmány Péter 
Tudományegyetem is volt. Az egyetemek együttmtlködé
sére törekvés hajtóereje (az oktatás és a kutatás szakmai 
elmélyítése és ökonomiája ismert tényezői mellett) manap
ság az a tény, hogy külföldi nagy fejlesztési programokba 
(1EMPUS, PHARE, ERASMUS, egyéb világbanki slb.) 
való bekapcsolódás általában akkor kecsegtet a siker remé
nyével, ha az intézmény egyetemi sz.övetség tagjaként pá
lyázik. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem 1993.. 
6ta az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel lépett szövet
ségre .. Ezen szövetség szilárd alapja és f6 deklarált tartalma 
éppen a gyógyszerészképzés, amelyben soha sem szlint 
meg a két egyetem együttmtlködése .. 

Habilitácw. A Törvény 25 .. §-a szerint: a habilitáció az 
oktatói és az el6adói képesség (a habilitás) egyetemi meg
ítélése. A habilitáció az egyetemi tanári kinevezés egyik f6 
feltétele [másik f6 feltétele, hogy doktori (PhD) fokozattal 
rendelkezzék]., Magát a·habilitáci6s eljárást persze az egye
temek saját szabályzatban írják majd el6. Lefolytatását 
az egyetemek habilitációs bizottságai irányítják majd .. Az 
egyéb követelményeket teljesített pályázó a bizottság (és 
hallgatók) el6tt nyilvános el6adásban (esetleg idegen nyel
ven is) kell majd bizonyítsaelO"adóképességét A habilitáció 
lényeges új momentum lesz a magyar fels6oktatásban, ahol 
mindezideig hiányzott az egyetemi oktatók oktatói-e!O"adói 
teljesítményének megmérése .. Az egyetemi tanári kineve
zés sine qua non-ja pl.. a nagydoktori fokozat megszerzése, 
s nem a kiváló oktatói tevékenység volt A tudományos 
munka ilyen túlhangsúlyozása éppolyan hamis, mintha az 
oktatói teljesítmény kizárólagosságát állítanánk az egyete
mi tanári kinevezés kritériumaként. A Törvény helyreállí
tani látszik a helyes egyensúlyt a fels6oktatási intézmény 
követelményrendszerében„ 

Doktori (PhD)fokozat .. A törvény egyféle doktori/oko
zatot (egyetemi doktori fokozatot) ismer, ez a PhD fokozat 
(Angolul: Doctorof Philosophy). ~lismeri ezenkívül a négy 
doktori cfmet.: dr.med., dr„dent., dr„vet és dr.iur., mint az 
egyetemi végzettséget igazoló címet az illetó szakmákban 
(91.-94„§-ok ill. 98„§)., A doktori (PhD) képzés szabályait 
az egyetem saját doktori szabályzatban úja el6, srervezésé
re és lebonyoUtására doktori tanácsot hoz létre .. Lényeges 
új vonás, hogy doktori képzés és fokozatadás olyan tudo
mányterületeken és témákban lehetséges csak, amelyre az 
egyetem el67.etesen akkreditácii!tnyert.. Az akkreditációval 
az Országos Akkreditációs Bizottság az egyetemnek a be
nyújtott tématerületen doktori képzésre való alkalmasságát 
ismeri el.. A PhD képzés a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen, így annakGyógyszerésztudományi Karán ezév 

október l-jével indul meg, erre a II. részben még visszaté
rek. 

Sajnos a Törvény az emUtetteken kívül más doktori 
fokozatot ill. címet nem ismer (el), így a gyógyszerészdok
torit sem, bár egy ilyen irányú képzést kifejezetten nem tilt 
Jelenleg bizonytalan, hogy a dr .. pharm .. képzés folytatható
e .. A PhD képzés törvényszabta kereteiben - úgy tlinik -
nem lesz biztosítható a két kar által eddig évente kibocsátott 
mintegy 30 f6s doktori létszám. 

Akkreditáció. Az el6ző pontban a doktori képzés színvo
nalának biztosítására. megítélésére ill. az ilyen tevékenység 
folytatására való alkalmasság megítélésére szolgál az Or
szágos Akkredilációs Bizottság .. Pozitív döntése felhatal
mazzaaz egyetemet az adott tudományteruleten doktorkép
zésre. Egyetemi kar létesítését is az Akkredilációs Bizottság 
véleményezi (48.§),, Végs6 soron a fels6oktatási intézmé
nyek mtlködése is akkreditációhoz kötött lesz: a Törvény 
szerint (122. §)öt éves perióduson belül (1998.. június 30-ig) 
az ország összes fels6oktatási intézményének akkreditálási 
folyamaton kell átesnie .. Az akkreditáció az egyetemi mun
ka min6ségének, színvonalának biztosítására szolgáló in
tézmény .. Tulajdonképpen egyfajlafe/JtloktatáJi GMP-nek 
tekinthet6 - hogy a gyógyszergyártási min6ségbiztosítás
ból kölcsönözzünk hasonlatot 

Tand(j. A sajtó nyilvánossága révén közismert, hogy a 
Törvény ezen rendelkezése (31.§) a finanszírozási feltéte
lekkialakulatlansága miatt egy éves halasztással majd csak 
1994. szeptember l-én lép hatályba (125 .. §)., 

••• 
A fentiekb61 kiviláglik, hogy nagy munka vár a követ

kezőkben az egyetemekre és a karokra, hogy a fels6oktalási 
törvény keretei között megalkossák saját szabályzataikat 
ill. meglév6 szabályzataikat összhangba hozzák a törvény 
tételeivel. 

A fels6oktatási törvény „újdonságaiból" is látszik, hogy 
a fels6oktatásban a változás éveit éljük. Ez - áttételesen -
kihat a gyógyszerészképzésre. A következő, 11 rész már 
kifejezetten a gyógyszerészképzésre koncentrál. 
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