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Gyógyszerészképzés Magyarországon 
DR. SZÁSZ GYÖHGY 

A magyarországi gyógyszerészképzés a nagy
szombati egyetemen (Nagyszombat az ország akko
ri északnyugati részén levő város, ma,j neve Trnava, 
Csehszlovákiához tartozik) 1769-ben alapított Or
vosi Kar keretében indult, tehát ez évben 215 éves 
múltra tekint vissza. 

Az első „magister pharmaciae" oklev(:'lleket 1771-
ben adták ki. Az Egyetem 1777-ben Budára, 1784-
ben Pestre települt és Pázmány Péter Tudomány
egyetem néven működött. A gyógyszerészképzés 
időtartama előbb 1 év egyetemi képzés (több éves 
gyógyszertári gyakorlat volt kötelező), majd 1851-

. től 2 év volt. Ekkor a gyógyszerészhallgatók az 1. 
évet a bölcsész-, majd a 2. évet az orvoskaron han.
gatták. A négyéves gyógyszerészképzést (plusz 1 év 
gyógyszertári gyakorlat) Magyarországon 1940-
ben vezették be A jelenlegi egyetemi képzés is 4 
éves időtartamú, de a kötelező gyakorlati idő csak 
fél év. 

A II. világháború után, a Felszabadulást köve
tően a Tudományegyetemből (ennek neve Eötvös 
Lóránd Tudományegyetemre változott) kivá]t az 
Orvosi Kar (1951) és Orvostudományi Egyetemmé 
szerveződött. Ezt követően, 1955-ben alakult ki az 
önálló Gyógyszerésztudományi Kar a Semmel weis1 

Orvostudományi Egyetem keretében. 

A Gyógyszerésztudományi Karhoz jelenleg 6 ok-
tatási szervezeti egység tartozik: 

Szerves Vegytani Intézet 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
Gyógynövény és Drogismereti Intézet 
Gyógyszerészeti Intézet 
Gyógyszerhatástani Intézet 
Egyetemi Gyógyszertár (Gyógyszerügyi Szerve
zési Oktatási Csoport). 

Ezen kívül résztvesznek a gyógyszerészhallgatók 
oktatásában az Eötvös Lóránd Tudományegye
tem Természettudományi Karának egyes tanszékei 
(az I--II. éves oktatásban), valamint a Semmelwe
is Orvostudományi Egyetem Á]talános Orvosi Ka
rárn1k bizonyos tanszékei, továbbá az Egyetem 
központi tanszékei. 

A képzés legfőbb jellemzője, hogy általános 
gyógyszerészképzés, amely lehetővé teszi, hogy a 
végzett gyógyszerészek az Egyetemen szerzett el
méleti és gyakorlati ismereteik alapján viszonylag 
könnyen és gyorsan (1) beilleszkedjenek a külön
féle gyógyszerészeti munkahelyek tevékenységébe 
(2) bekapcsolódjanak az intézményes továbbkép
zési rendszerbe (3) elkezdhessék autodidaktikus ön
képzésüket. Nem folyik tehát az Egyetemen szako
sított képzés, de a képzés súJypontja a gyógyszer
tári munkával kapcsolatos ismeretek oktatására 
helyezett. Ezt indokolja az a tény, hogy Magyar
országon a végző gyógyszerészek 75-85 %-a köz
forgalmú és kórházi gyógyszertárba kerül. A kép
zés utolsó szakaszában ún. „kötelező-választható" 
tárgyak szolgálnak csupán egy. későbbi, a postgra
duális képzési rendszerben bekövetkező szakoso
dás alapjául. 

A képzési folyamat alapját képező, jelenleg még 
érvényes tantervet 1972-ben készítette el a Kar és 
hagyta jóvá az :Egyetem, ill. az Egészségügyi Mi
nisztérium. Megjegyzendő, hogy épp e sorok írásá
val egyidőben folynak a tanterv revíziójára, új tan
terv készítésére irányuló kari munkálatok. A most 
készülő tanterv az 1984/85. tanévtől lép majd élet
be. A tantervet az Egészségügyi Minisztérium által 
kiadott „Irányelvek" keretein belül a Karok állít
ják össze. 

A képzési időtartam szemeszterekre (akadémiai 
félévek) tagolódik. Egy szemeszter 15 oktatási hét
ből áll, így a 8 szemeszteres képzési idő összesen 
120 hetet tesz ki. A 6 hónapos (24 hetes) egyetemen 
kívüli gyakorlati idő heti 35 órás munkaidőt tekint
ve, 840 óra terjedelmű. A tantervet a táblázatban 
találhatjuk. 

Megjegyzendő, hogy az említett, jelenleg előké
szítés alatt levő új tantervben bizonyosan tovább 
növekszik az orvos-biológiai tárgycsoport rész
aránya. Elsősorban azáltal, hogy a kötelező tár
gyak közé bekerül a ,,klinikai gyógyszerészet''. Ez 
és egyéb, már korábban végrehajtott, iJletve elha
tározott változtatások a gyógyszertár és a gyógy
szerész feladatkörének váJtozásáJval vannak kap
csolatban. Magyarországon épp úgy, mint világ
szerte, ~fokozottan előtérbe kerü] a gyógyszerész 
gyógyszer-szakértő szerepe. (Konzultációs, gyógy
szerterápiás-tanácsadási feladatkör az orvosok, 
egészségügyi felvi1ágosítás a laikus-betegek köré
ben.) A klasszikus gyógyszer készít() tevékenység 
mellett ez a modern társadalmak igénye a mai és a 
jövő gyógyszerészével szemben. Ezen igény kielégí
tése követelte a gyógyszerészképzési tantervek szer
kezetének a változtatását, a korábbi egyensúly el
tolódását az orvos-biológiai képzés irányába. Ez 
volt az egyik fő célkitűzése az 1972-ben megvaló
sított képzési reformnak és kétségtelenül ez lesz a 
fő jellemvonása a Kar most készülő új tantervének 
is. 

A Kar a dékán operatív vezetése alatt á11. A dé
kánt a tanszékek és a társadalmi szervezetek kép
viselőiből álló Kari Tanács választja meg és az 
egészségügyi miniszter nevezi ki 3 évi időtartamra. 

A Gyógyszerésztudományi Karhoz tartozó ok-
tatási egységek: · 

Gyógyszerészeti Intézet, IX., Hőgyes Endre u. 7. 
Tanszékvezető: Prof. dr. Biácz István. Alapítási 
év: 1935. 

Megalapítása Mozsonyi Sándor professzor nevé
hez fűződik, aki az intézet igazgatója, majd az ön
állósult Kar első dékánja (1955-1962), valamint 
az 1940. évi képzési reform megszületésének leg
főbb részese volt. 

1Sem111elweis Ignác (1818-1865) a szülészet professzo
ra az Egyetemen. Neve a gyermekágyi láz eredetének 
felderítésében és leküzdésében elért eredményeivel 
vált világszerte ismertté. Nevét a 200 éves alapítási 
jubileum alkahnával (1969) vette fel az Egyetem. 
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I. évj olyani 
I. félév II. félév 

Tan tár- Heti óraszám Tan tár- Heti óraszám 
gyak elm. gyak. gyak ehn. gyak. 

Matematika 3 Matematika 1 
Fizika 2 2,5 Fizika 2 2,5 
Ált. és szer- Ált. és szer-
vetlen ké- vetlen ké-
inia 4 G inia 5 
Növénytan 2 2 Kémiai 

analízis I. 2 7 
Orosz nyelv 3 Növénytan 2 3 
Politikai Orosz 
gazdaságtan 2 nyelv 3 
Testnevelés 2 Politikai 

gazdaságtan 3 
~---- Testnevelés 2 
13 16,5 ------

29,5 15 18,5 
33,5 

Latin nyelv hot,i 1 órában, azok számára, akik latin 
nyelvet középiskolában nem tanultak. 

A nyári szünetben 4 hotos gyógyszertári gyakorlat 

11. évfolymn 
1. félév n. félév 

Tantár
gyak 

Kémiai 
analízis U. 
Szerves 
kémia 
Fizikai 
kémia 
Biológia 
Filozófia 
Orosz nyelv 
Testnevelés 

Heti óraszám 
ehn. gyak. 

Tantár
gyak 

2 

4 

14 
32 

Kémiai 
7 analízis II. 

Szerves 
4 kénlia 

Fizik1:1i 
ké1nia 

2 Anat,é)ll1ia 
Kolloidika 

3 Filozófia 
2 Testneveléi,; 

18 

Második 
idegen 
iiyelv 

Heti óraszá,m 
elm. gyak. 

4 

12 
31 

4 

4 

5 
2 
2 

2 

3 

Az Intézet oktatási föladata meglehetősen szer
teágazó. E1látja a gyógyszertári gyógyszerkészítés 
(receptura, 5., 6. szemeszter), az üzemi gyógyszer
készítés (7., 8. szemeszter), valamjnt a kötelező
választható tárgyak között szereplő „farmakoldne
tika'', továbbá ,,nagyjpari gyógyszerkészítési mű
veletek és eljárások" című tárgyak oktatását. Ku
tatási munkájában a biofarmáciai jelJeg dominál. 
Ezen belül a gyógyszeripar igényeivel összhangban 
formulálási, stabilitásvizsgálati és metabolizmus 
vizsgálatokkal foglalkoznak. 

Gyógyszerészi Kémiai Intézet, IX., Hőgyes End
re u. 9. Tanszékvezető: Prof. dr. Szász György. 
Alapítási év: 1949. 

Az Intézet fő feladata a gyógyszerészi kémia 
tárgy oktatása. Az anyag és az oktatás gyógyszer
kémiai (kémiai szerkezet-hatás-tulajdonságok 
összefüggése) és gyógyszeranalitikaj részre tagoló
dik (5., 6., 7. szemeszter). Az Intézet oktatja a 
„Műszeres gyógyszeranalízis" (kromatográfia, 

1. félév 

Tantárgyak 

Gyógyszerészi kémia 
Gyógyszertechnológia 
Q-yógynövény és drogismeret 
Elettan-kórélettan 
Biokémia 
Szociológia 

Második idegen nyelv 
Gyógys,.,;ersúntézis * 

II. félév 

Tantárgyak 

Gyógyszerészi kérnia 
Gyógyszei;technológia 
Gyógynövény és drogismoret 
~ikro biológia 
Elet tan-kórélettan 
Tudományos .swciali:auui:; 

Második idegen nyelv 
Gyógyszerszintézis* 

*szabadon választható kötelez6 tárgy 

III. évfolyam 

Heti óraszám 
elm. gyak. 

4 
2 
2 
4 
4 
] 

7 
3 
4 
1 

17 15 
32 

2 
2 

Heti óraszá,m 
elm. gyak. 

3 ö 
2 5 
2 4 
2 :3 
i~ 1 
2 

15 19 
34 

2 
2 

A nyári sziinetben 4 hetes szakmai gyakorlat 
(szabadon választJrntóan: közforgalrnü, intézot,i gyógy
Hzertárban, galenusi laboratórimnban, gyógyszergyári 
teclrnológiai fümmben). 

spektroszkópia) kötelező-választható t,árgyat. Ku
tatási terület: gyógyszerszintézis; kémiai szerke
zet-fizikaj, kémiai tulajdonságok és a hatás össze
függésének tanulmányozása; gyógyszeranalitika 
(összetett készítmények vjzsgálata). 

Gyógyszerhatástani Intézet, IX., Nagyvárad tér 
4. TanszékvezeW: Prof. dr. Magyar Kálmán. Ala
pítási év: 1979. 

A Kar legifjabb tanszéke. Alapítása egybeesik a 
gyógyszerészkari biológiai irányú képzés erősítésé
vel. A Tanszék feladata a „gyógyszerhatástan és 
toxikológia" tárgy oktatása (7., 8. szemeszter). 
Kutatási területe a biokémiai jellegű farmakológia, 
ezen belül a fartnakokinetika, hatásmechanizmus, 
metabolizmus kutatás területe. Egyik fő témájuk a 
monoamino-oxidáz bénítók kutatása. 

Gyógynövény és Drogismereti Intézet, VIII„ 
Üllői út 26. Tanszékvezető: Prof. Verzárné dr. Pet
ri Gizella. Alapítási év: 1914. 

A Tanszék feladata a farmakognózia (5., 6. sze
meszter), ezenkívül a „Fitokémia" kötelező-választ
ható tárgy oktatása. A Tanszék kutató munkájá
ban dominál a fitokémiai jelleg; fő területük ter
mészetes, potenciálisan gyógyszerhatású vegyüle- , 
tek izolálása növényekből, az izolált vegyületek 
szerkezetvizsgálata. 

Szerves Vegytani Intézet, IX., Hőgyes Endre u. 7. 
Tanszékvezető: Prof. dr. Szabó László. Alapítási 
év: 1957. 
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I. félév 

Tantárgyak 

Gyógyszerészi kémia 
Gyógyszerhatástan-toxikológia 
Gyógyszertechnológia 
Elsősegélynyújtás · 
Tudományos szocializl:nus 

Második idegen nyelv 
Műszeres gyógyszeranalízis (kro
matográfia, spektroszkópia)* 
Műszeres gyógyszeranalízis 
( elektroanalitika) * 
Fitokémia* 
Farmakokinetika * 
Nagyi pari gyógyszer készítési 
műveletek és eljárások* 
Klinikai laboratóriumi kémiai és 
biokémiai vizsgálatok* 
Közgazdaságtan gyógyszerügyi 
von a tkozá~ai * 

*szabadon választható kötelező tárgy 

II. félév 

Tantárgyak 

Gyógyszerhatástan-toxikológia 
Gyógyszertechnológia 
Közegészségtan-járványtan 
Gyógyszerügyi

1 
szervezés 

Tudományos szocializm.us 
Magyar Munkásrn.ozgalom története 
Marxizmus szakágazati tárgy 

Műszeres gyógyszeranalízis(kro
matográfia, spektroszkópia)* 
Fitokémia* 
Farmakokinetika * 
Nagyipari gyógyszerkészítési 
műveletek és eljárások* 
Klinikai laboratóriumi kémiai és 
biokémiai vizsgálatolr* 
Közgazdaságtan gyógyszerügyi 
vonatkozásai* 

IV. éi:folyam 

Heti óraszárn 
elm. gyak. 

3 3 
4 2 
:1 8 

1 
2 

--------
12 16 

28 
2 

2 

4 
2 
2 

2 

2 

2 

IY. évfolyam 

Heti óraszám 
elrn. gyak. 

3 
3 
2 
2 

2 
] 

rn 

2 
2 

2 

2 

2 

28 

2 

2 
8 
8 
2 

15 

Az államvizsga előtt 24 hetes szakmai gyakorlat: 
Ebből 12 hetet megszakítás nélkül közforgalmú gyógy
szertárban kell tölteni. 
A fennmaradó 12 hét eltölthető az alábbi munkahelye
ken is úgy, hogy egy-egy helyen a minimális időtartam 
hat hét legyen: 

. - középüzemi (galenusi) gyógyszf~rtechnológiai labo-
ratórium, 

- intézeti gyógyszertár, 
- egyetemi gyógyszertár 
·-gyári gyógyszertechnológiai üzem 
- gyári növérlykérniai üzem, 
- gyáti laboratórium 
- kórházi laboratórium. 

Államvizsga: Általános gyógyszerészeti ismeretek. 

A Tainszék feladata a szerves kémia oktatása 
(3., 4. szemeszter) a gyógyszerészhallgatók számá
ra. Ezenkívül oktatja a „Gyógyszerszintézis" c. 
kötelező-választható tárgyat. A Tanszék kutató„ 

munkájának két fő területe: potenciálisan gyógyszer 
hatású vegyületek szintézise, valamint izolálása 
növényekből. Eredményesen foglalkoznak poli
mer hordozón végzett szintézisekkel. 

Egyetemi gyógyszertár, IX., Hőgyes Endre u. 9. 
Igazgató: Prof. dr. Zalai Károly. 

Az intézmény feladata az egyetemi klinikák és 
intézetek ellátása gyógyszerekkel, ilJetve vegysze
rekkel. Ezt nagy mennyiségű gyógyszer előállításá
val (infúziós oldatok, szemcseppek, kenőcsök, stb.), 
valamint gyári készítménysk biztosításával oldja 
meg. 

Az Egyetemi Gyógyszertáron belü1 működik a 
Gyógyszerügyi Szervezési Oktatási Csoport. Fela
data a Gyógyszerügyi szervezés oktatása a 8. sze
meszter során. Ennek vezetője ugyancsak Zalai 
professzor; a Csoport látja el a „közgazdaságtan 
gyógyszerügyi vonatkozásai kötelező-választható 
tárgy oktatását is. Az Intézet rendszeresen fogad 
gyógyszerészjelö]teket államvizsga előtti gyakor
latra (9. szemeszter). Az Egyetemi Gyógyszertár 
munkatársai a gyógyszerformulálás, gyógyszer
ügyi szervezés, valamint a gyógyszerészettörténet 
területén végeznek tudományos munkát. 

Az Általános Orvost1tdományi Karhoz tartozó okta
tói egységek: 

Biofizikai Intézet, VIII., Puskin u. 9. Oktatott 
tárgy: fizika (l., 2. szemeszter). EWadó: Dr. Györ
gyi Sándor docens, dékánhelyettes. 

Biológiai Intézet, IX., Nagyvárad tér 4. Okta
tott tárgy: biológia (3., 4. szemeszter). Eléfadó: 
Dr. Kapa Eszter docens. 

II. Rz. Anatómiai Intézet, IX., Tüzo]t6 u. 58. 
Oktatott tárgy: anatómia (il. Rzemeszter). EWadó: 
Dr. Vigh Béla docens. 

II. sz. Biokémüti Intézet, VIII., Puskin u. 9. 
Oktatott tárgy: biokémia (4. szemeszter). Elöadó: 
Prof. dr. Horváth István tansz6kvezet<S. 

Élettani Intézet, Vlll„ Puskin u. 9. Oktatott 
tárgy: élettan-kórélettan (5., 6. szemeszter). El6-
adó: Dr. Kövér György egyetemi tanár. 

Mikrobiológiai Intézet, IX., Nagyvárad tér 4. 
Oktatott tárgy :mikrobiológia, (6. szemeszter). Ern
adó: Dr. Szeri Ilona egyetemi tanár. 

Közegészségtani Intézet, IX„ Ntigyvára,d tér 4. 
Oktatott tárgy: közegészségtan-járványtan (7., 
8. szemeH:t.ter). EWadó: Dr. Fodor :Ferenc egyetemi 
tanár. 

A Természettudományi Karhoz (}Eötvös L6ránd 
Tildmnányegyetem) tartozó oktatói egységek: 

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, V., 
Múzeum krt. 4/B. Oktatott tárgyak: általános és 
szervetlen kémia (1., 2. szemeszter). EI6adó: Dr. 
Kőrös Endre egyeterni tanár. Kémiai analízis 
I-II (2., 3., 4. szemeszter). EWadó: Dr. Barcza 
Lajos egyetemi tanár. 

Növényszervezettani Tanszék, V., Múzeum krt. 
4/A. Oktatott tárgy: botanika (1., 2. szemeszter). 
Előadó: Dr. Dános Béla docens. 

Fizjkai Kémiai és Radiológiai Tanszék, VIII., 
Puskin u. 11-13. Oktatott tárgy: fizikai kémia. 
Előadó: Dr. Szabó Kálmán egyetemi tanár. 
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KoHoidkémiai és kolJojdtechnológiai Tanszék, 
VIII., Puskin u. H-13. Oktatott tárgy: kolloidika 
(4. szemeszter). Előadó: Dr. Rohrsetzer Sándor 
egyetemi tanár. 

A Sernmelweis Orvostitdományi J:!]gyetem központi 
oktatási egységei: 

Marxizmu~-Leninizmus Intézet, IX., Nagyvárad 
tér 4. Tanszékvezető: Dr. Halai Tibor e. egyetemi 
tanár. Oiktatott tárgyak: politikai gazdaságtan 

(1., 2. szemeszter), filozófia (3., 4., 5. szemeszter), 
etika (5. szemeszter), tudományos szociafümus 
(7., 8. szemeszter). 

Idegennyelvi Lektorátus, IX., Nagyvárad tér 4. 
Tanszékvezető: Dr. Ferenczv Gvula vezető lektor. 
Oktatott tárgyak: orosz nyel~ (l~, 2., 3.szemeszter), 
második idegen nyelv (4., 5., 6., J., 8. szemeszter). 

Testnevelési Tanszék. VIII., Ullői út. 26. Tan
székvezető: Som Ferenc. Oktatott tárgy: testneve
lés: (1., 2., 3., 4. szemeszter). 

(Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet, 
Budapest, Hőgyes E. u. 9. -1092) 

Gyógyszerészképzés a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 
DR. MINKEH EJHIL 

Szegeden a gyógyszerészképzés 1921-ben indult 
meg. Ebben az évben dőlt el ugyanis, hogy az egy
kor Kolozsvár székhellyel m1íköd6 Ferencz József 
'fudományegyetem átmeneti budapesti kitérő u
tán, Szegeden kap végleges otthont. A város és 
közönsége minden áldozatot kész volt meghozni, 
hogy Szeged egyetemi város legyen. Az egy évti
zedig tartó ideiglenes elhelyezés után felépült a kli
nikák sora a Tisza partján, a Dóm téren az elmélet,i 
tömb Rerrich Béb tervei alapján, amely utóbbi 
így Közép-Európa egyik legszebb tere lett. Ekkor 
végleges otthont kapott a Matematikai és Termé
szettudományi, vaJa,mint a Bölcsészettudományi 
Kar is a mai Egyetem utcai épületben. 

A gyógyszerészképzés Szegeden kezdetben az ún. 
régi rendszer keretében olyképpen folyt, hogy a 
gyógyszerész jelöltek két év gyógyszertári gyakor
lat, majd az azt követ{) gyaJmrnoki tanfolyam 
sikeres befejezésével beiratkozhattak az egyetemre. 
Itt az első évben a Matematikai és Természettu
dományi Karon hallgattak és vizsgáztak fizikából, 
általános és szervetlen kémiából, valamint növény
tanból. A vizsgák sikeres teljesítése után beirat
koztak az Orvostudományi Karra, ahol gyógysze
részi vegytanból, gyógyszerisrneretbé51'- közegész
ségtanból és gyógyszerészetből vizsgáztak. A vizs
gára bocsátás eWfeltétele volt a vonatkozó tárgyak 
előadásainak hallgatása, ill. a kötelezően előírt 
gyakorlatoknak az elvég;;;ése. A sikeresen végzett 
hallgatóknak az Orvostudományi Kar dékánja 
állított ki oklevelet, melynek birtokában az okle
veles gyógyszerészek még további három illetve 
később kettő év gyógyszertári gyakorlat után 
gyógyszerészetből és az egészségügyi jogszabályok
ra vonatkozó ismeretekből ún. approbációs vizsgát 
tettek. Ez a vizsga jogosította fel az, okleveles 
gyógyszerészeket a gyógyszertár önálló vezetésére. 

Ezt a rendszert 1940-ben egy négyéves egyetemi 

tanulmányokat és egyéves gyakorlati működést 
elföró ún. új rendszer váltotta fel. Ez azt jelentette, 
hogy a középiskolát elvégzettek közül a gyógysze
részi pályára készül6k azonnal beiratkoztak az 
egyetemre. Az e]séS tanév sikeres befejeztével egy 
év gyógyszertári gyakorlat következett, melynek 
teljesítése után további három évet töltöttek az 
egyetemen. A tanulmányok elséS és második évfo
lyamában a Matematikai és Természettudományi 
Kar, a harmadik és a negyedik évben az Orvos
tudományi Kar hallgatói voltak. A tanulmányai
kat sikeresen befejez() gyógyszerészek esküt tettek, 
s részükre az egyetem rektora állított ki oklevelet. 
Az okleveles gyógyszerészek egy év gyógyszertári 
gyakorlat után lettek jogosultak gyógyszertár ve
zetésére. 

Mint az eddigiekből is látható, a gyógyszeresz
hallgatók mindvégig két karhoz tartozó intézetek~ 
ben kapták meg kiképzésüket, de az Orvostudo
mányi Kar hatáskörébe tartozott a gyógyszerészek 
eskütétele és az oklevél kiadása. 

A gyógyszerészképzéssel kapcsolatos ügyeket a 
két Kar egyetemi tanáraiból és a szigorlatoztatási 
joggal felruházot~ előadóiból álló ún. Gyógyszerész
képzés Karközi Allandó Bizottság tárgyalta meg, 
s javaslatait az ügyhen illetékes dékán elé terjesz
tette, aki a kari ülés határozata alapján döntött az 
előterjesztésről. 

A négyéves egyetemi képzés időközben úgy vál
tozott, hogy a hallgatók tanulmányaik: közben már 
csak a nyári szünet idején, valamint a negyedik év 
elvégzése után kilencedik félévként végezték 24 he
tes gyógyszertári gyakorlatukat. Ez utóbbi teljesí
tése után az 1953-54. tanévtől kezdve államvizs
gát is tettek. 

A gyógyszerészképzés torténetében két tényező 
jelentett alapvető változást. Az első az volt, amikor 
1951-ben a Szegedi Tudornányegye__tem ketetéból 


