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Oktatás a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudomúnyi Karún hallgatói szemszögbül 

Karl'aiy Ce!/ért 

lJe~·e;,ctés 

.t\ Szegedi Tudon1úny'egyetc111 (2000-ig SZOTE) Ciyü
gyszcrésztudon1únyi J(arún az üté\'cs képzés 1nindössze 
lJ éve. 198~-ban indult és az clsö é\'folyatn, é11ncly 111úr 
az ötéves képzésben végzett. 1993-ban kapott diplo1nút. 
i\ kar vezetése rolya1natosan lépést tari az igényekkel t:s 
clvúrúsokkal. ~ ilyen többek közöli az intcgr<'ilódotl 
Szegedi Tudo111ÚnJ'cgyc1cn1 111cga!akulúsa. fiatal diszci
p!inúk. 1n!nt p!. a klinikai gyúgysz.:-n:szel vagy a biofar-
111úcia rohainos lt::jlödésc. jc!cntöségük növekedése. a 
fínanszírozúsi vúltozúsok stb. -- ennek crcd1nényc az 
oktatúsi struktúra fulyan1atos 1nódosítúsa. Ennek 
ki.ivctkcztében ! 995 és 200 l klizött szinte 1nindt::gyik 
é\'folya1n az clCizöektöl - ne1n is jclentékte!t:n inértékhen 
- eltén'.i tanrend szerint tanult.,\ folya1natos Yúltozús 111in
dazunúlta! 1nég közelröl st::n1 ért végt::L hiszen 2002 
szcpte111beré1ö! lép életbe a kreditrendszer a karon. a1nely 
alap\\!!Öen 1neg !'ogja \'Úl!oztatni az okta!ÚS jellegét. 
\'ah11nint az oktatók Cs a hallgatók kapcsolat~it. ezzt:I 
együtt 1ncgnövekcdett ad1ninisztrúciós terheket is rÓ\'a az 
intézin~nyrc. 

Fentiekből kö\·etkcz(ien lchctc1lcn \·olna hallgatói 
szt.:1n111el 1negkísérclni ú1fogó képet nyú_jtani oktatú
sunkról. Ehely·ett tt.'hút a lt.:gfontosabb 1é1nakürökt.'l 
érinl\'e \'ÚZ0!01n az el111ldt 111ajdnen1 üt é\' sorún ht:nne1n 
lecsapódott gondolatokat a kari képzésróL 

.-1:: áras::á111 

.:\ki a gyógyszcrészképzést egy kicsit is isn1cri. az 
tudja. hogy kütclezli (1rasz"11na az egyik lcginagasabb a 
fe!sl)J'okú képzések óraszú111ai közül. :\ hallgatók a 
1núsodik félév ki\'étclé\'C] n1indc11 f"éh.~\·bi:n 111egközelí1ü
lcg heti harn1inc vagy annúl 1übb Ór•it tültcnek (1:1\·i\t.:gl 
egyete1ni clöadúsokon \'agy gyakorlatokon (/. táhlá::at). 
\.'együk llgyclen1bt: azt is. hogy a gyakorlatokra !egtöhb
sziir otthon elörc fel kt:I! készülni. lega!úbb a 
jt.:gyzlik(iny\' inegírúsÚ\'aL il!e1vc h<1gy' a szorgalini 
idlíszak ötödik het0tli\ a tizc11harn1<1dik - tchút a;: utob(1 
t.:lötti - hétig 1ninden é\'folya111 útl~1gosan hetente legalúbb 
egy de1nonstrúciót ír (ez lisszcsen kih.:nc deinonstrúciót 
jelent f"élévcntc). :-\z \''. évfulyan1esetéhen111ég ehht.:zjön 
hozzú '1 szakdolgozat JnegÍrÚsÚra i'ordÍtült idÖ . .'\Z otthoni 
készülésre - ezek a!apjún igen 1nértéklt.:test.:n - heti 
tizenöt órút szúnó hallgató hc1i ,.inunkaidejt:" így 
ncgy\·t:n. nt.'gy\·enüt órút tesz ki. a szakdolgozat 
1ncgírús{1\'al 1nost nein szúinolva. 

-rcnnészclcscn kevCs Ll]yan hal!gat(i van. aki ekkora 
terhelést e! tlH.!na viselni. Ft.:lú!dozni \'iszont azt li.:hct. 
an1it ~l lcgke\·ésbé kérnek szún1on. Cs ez cls(·.isorban az 
c!öadúsok lútogat<'isa. Ezt én ~ iintnóron isn1cr\·e azok 
valóban 111agas színvonalút - nagyon sajnúlatosnak tar
toin. Ncn1 elhanyagolható a 1nagas órasz{un azon 

kövc1kcz1nénye sc1n. hogy <l hallgatók szú1n{tr:i a \'iZs
gaidöszak egyfajta 1negkönnyt:bbülést nyújt idejük 
szabad beosztúsúnak lútszólagos lehctösége 111iatt. Ez a 
1ncgkönnycbbü!és. a „kicrt:sztés" a tanullisi 1norúl 
csökkenésével júr. pedig éppen ílyt:nkor kcllt.:nc a hall
gatóknak összeszedniük n1aguka1. .:\ kövt.:ü:ez1nényeket 
111ind a jclen!t:gi és az egykori hallgatók. n1ind oktatóink 
jól isinerik. 1 

/. túblá::at 

l/eti óras::á111ok2 

Fé!Cv Eliiad:ís Gyakorlat Összórasz~un Szakfordítói 
összúraszúni 

1. 12 17 29 35 

' 9 12 21 27 
3. 15 15 30 36 
4. 14 20 34 38 
5. 16 14 30 37 
(>. 13 23 36 42 
7. 14 17 31 39 
8. 11 17 28 36 
9. 12+rakultúció IU+Jlikultúció "' ·'- 40 

.·1:: o/aacotr ra11rú1~r;yak 

:-\z últalunk hal!galo!t lantúrgyak egyik leht.:ts0gc:' 
bes\1rt1lúsa l1(1ro111 katcg(1riúba ti.inl:11]1e1: 

a) alapozó túrgyak: 
b) gyl1gyszerészi szak.inai túrgyak: 
e J egyéb túrgyak . 

:\ jelenlegi elsö h;'troin é\'lt1Jya1n()n idén 2() a!apozc'i 
tant•'1rgy kerül oktatúsra (II. túblá::al}. Ezek jelenlöst:ge 
1ncgk0rdöje!ezhett.:tlcn. „\ lt.:gtübb \'Ó!toz,·1s az e!inúll 
években ezeket a túrgyakat 0rinlettc. (!j túrgy az 
[n11nunoh.'igia. aine!y \'itath;11a11<1nul nagy ürt ti.ilt b1..· a 
képzésben. hiszen eddig azt húrll!l1 túrgy. az .'\na1ú1nia
Élcttan. inajd a !<.órélett:1n 0s a i\'l ikrohío!ógia kerct0hcn 

1:vklld;L':;L'n jegyZL'lll tlll'g, hugy a 111{1:; kr1n1kon sokkcll inren
ZÍ\'L'bbL'n lL'\'~kL'11ykL'd{1 ! lallgatúi (J11kor111:i11yz:tt. melynl'k ;1 lH1ll
ga1lis;igol üssz..:ftigva n{dunk is fulya1natos csa1tir11ak011t kl'lknc 
niükiidnie a h;dlgatúk Cs az okt:núk ki'1züu amellett. hugy kul1ur:'ilis 
progra1nt1k1ú! kezd\·..: hd- 0s kü! fiildi ,_se1 t:!.!\ .ik\11 J,uuk 
szt:n·..:z0:;0ht:n. \'ala111i11t az úllúskhetliség..:k fu!yamatos Jll(lni
toruzúsúban is r..:ngt:teg SL'gi1s0gt:L khetlis0gL'l nyújth:1tn:1 ;1 ha!!
gatt.iknak. négy-üt arnbil'iúzus hallgntú úh:1!. gy:1kt1rlati!ag bintrol! 
nélkül müköJt..:t<.:il és a ha!lgatúktúl egycli_irL' L'hzeparid! 
szL'n'czetk0n! 111Ciki.idik. Ebb..:n :1 h:illga1úk kiL'mdkcdö ktL'rlll'l!
ségL' rnL'ggyiizlldés..:111 szerin; dönti\ szerepet j;'1is::i\:. ,\ 
klKi~·1~~gL'kL't rnin0! jobb:m kihas?11:'1h·:1 1nüki.1dii 1 !OK. pedig nt:m
c~;1k :1 hal!gatl>k. dL' nagy1n0n0kbe11 :1 Ltr 0rdL'kl' i~ knnl'. 

::\ 2(10\J'::'.00!. wn0\'hen, a Szr:gcdi Tudumirn\·t.:!.!V<:tL'm Civú!.!vszo.:
r~sztt11.lnn1:i11yi Kur:mak Tanrendje 2(l(}(Ji2()(J Í. -~:!adv:'111y;; ;~;1p,i;in 
(fclt.:li'1s kiadú: ])r. Zsoldos Fer..:ne11é) 



tanultuk. ún1 1nindannyiszor 111ás n1cgközc\ítésben. n1ás 
hangsúllyal. és ez az útfogó szc1nlélct kialakítúsát igen
csak 1negnehezitettc. 1\z 1998/99-es tanévtől kezdve a 
Bioké1nia tantúrgy heti két óra clöadúsként. két félév (a 3. 
és a 4.) sorún kerül oktatúsra. Ez hallgatói sze1npontbó! 
i!.!en hasznos változtatús. hiszen az addigi tanrend - heti 
1;énv ór~1 elöadús C!.!V féléven út -- alatt e tán!\' !!Vorsta!-:::-- ~- ~- ~-

paló tanfolyan1hoz volt hasonló. ne111 adva elég időt a ta
nultak c!n1élyitésérc és a 1negfclclö szcn1\é!ct 
kialakitúsúra. Szintén szá1nunkra előnyösen változat! a 
GyógyszerCszi növénytan oktatási rendje is: újabban a 3. 
!Clévhen hc1i 1 óra e\öaclús vezeti be a 4. rélévbcn 
kötc\ezö gyakorlatokat. kellő eln1é\cti alapot biztosÍt\·a a 
gyakorhtton lú1ot1ak n1egértéséhcz. i\Z !nfonnatika 1. 
!Clé\·hcn 1önénö ok1a1úsa is újclonsúg. \ (1\ lH_i:vszcicc-.zi 
bil1lógia i:!ne\'czl:sü túrgyat a jclL'n!L'gi c!slié\·esck az 
eddigi kcttö hclyctl egy félévig ha!lgatjók. helyére a 2. 
ti:ll:\·ben az .L\natón1ia cín1ü új ko!!égiun1 került. 

\iéJc1nényen1 szerint egyes alapozó túrgyak a szük~ 
ségcsnél kisebb órasz{unban kerülnek oktat~ísra. Ilyen a 
i\likrobiológia. ainely keretén bc!ü! a hatalinas 1nennyisé
gü anyag clsajútítúsúra 111indössze t~l é\· úll a hallgatók 
rendelkezésére .. :\lacsonynak talúlo1n a !\..órélettan 
órasz{un{lt is (heti 2 óra c!öadús -;· 2 óra gyakorlat). hiszen 
e tórgy a bc!gyógy~íszati is1ncretck nagy részét. vala1nint 
néhúny éle1tani jelenség (gyulladús. i1111nunrcndszcr 
n1üköd~se) 111ccl1a11 iz1nusún:1k Igen alapos isn1crtctés~t 

rogla!ja 1nagúban: 111indcz jóval nagyl1bb isn1cretanyagot 
jelent. nlint aini a fenti óraszú111ban útadhatónak 
bizonyult. Szintén n1agasabb órasz<Í1not érde1nclne a 13io~ 

n1etria. hiszen a tcnnésze1tudo1núnyokban. de 111ús 
területeken 1s az ercdn1ényck kiértékeléséhez. 
n1egértCséhez c\cngedhetctlenck az al:q1,·ctö statisztikai 
isrncretck. 

i\z (it év sor.ín összesen 20 szakn1ai t;\rgyat sajútítunk 
cl (Ill. tábhí:;at). Ezek oktatúsúban kevesebb vúltozás 
történt. 1nint az alapl)Zú 1úrgyak esetében. ;uni jelzi a kari 
oktatús alap,·etö szisztén1újúnak kiforrottsúgút. 
l~rdckcsség. hogy a szcr\·cs kétniai jcl!egü i:'irgyakat n1ind 
hannadé,·bcn. dc lcgkésöbb a 7. f(>\é\'bcn {Ciyógyszer~ 

an~dízis) tiktatjúk. 111ig az t1n·osi ,iellcgü szak1nai túrgyak 
negyed~. il!ct\·e litlidé\'hcn kerülnek lcad:'isra. :\ll\·el ~!S. l:,:; 
lJ. félé\· túrgyai <!Z chihhiekre igen kevéssé tú111aszkodnak 
(dc ez a l 0. félé\·ben sorra kL'rülö gyógyszcrtúri és intézeti 
szakinai gyakorlatra is igaz). ezek <illain\·ízsgúra 11é1ni]L'g 
feh::dt:sbc 1nerülnck. Ez ialún részben n1<.1gyarúzhatja egyes 
hal!g::1tók ú!!a1n\·izsgún tanúsított. a V<Írtn{tl cse1!cg 
gyengébb kéinai tudúsót. Probléinúsnak larton1 a Gyúgy
szcrhatústan kurrikulun1 idözítését (S~9. félév). Ennek 
egyik oka az. hugy a 9. félévben li.::adolt klinikai túrgyak 
okta!Úsa fel!étc!czi a hatóanyagok alapvc!Ö is1ncrelét. 1níg 
a n1ús!k az. hogy ugyanezen félév sorún a Gyógyszcr
hatústan 1niatt egyes diszciplínúk - pl. a '['ennésze!es 
gyógyn1t1clok t:s a (iyógyszer~·szi gondozús - indokolat
lanul kapnak klsebb jc]L'1itliséget. \'an ugyanakkor néhúny 
nlyan terület. 1ni.:!yet a 111agas (1raszún1 ellenére úgy \'l:len1. 
!'cltétlenül érinteni kL'llcnc az alapképzés sorún: i!ycn az 

11. táblá;.ar 
Alapo:.ó tárgyali2 

l'antárgy Félév Elntélct Gyakorlat \
1izsgaforn1a 

!V1aten1atika 1. 2 2 K+Gy 
lnfonnatika 1. J( 
Fizika-Biofizika 1-2. 2 2 Gy+Sz 
1\!talúnos kén1ia 1. 2 4 !( +Cly+Sz 
Biológia 1. 2 2 Sz 
Latin nych· \-2. Gy 
Szcrvellcn kén1ia 2. 3 Sz 
K.valit<1tív analízis ' 2 5 f<.+Gy 
Fizikai ké1nia 3-4. 2, inajcl 0 0, 111ajd 5 K.+Gy 
:\nató111ia !. 2 1 K. 
I(vantit:itív 

analizis 3-4. 2. 1najd 3 4 Gy+Sz 
Szerves kéniia 3-4. 4. 111ajd 3 4 K +Gy+Sz 
Élettan 3-4. 4 2 K+Gy+Sz 
!(o!loidika 3. 2 2 j( 

Gyógyszerészi 
növénytan 3-4. l.1najd2 0, 1najd 2 !(+Gy 

Bioké111ia 4-·5. 2 K (5. !l:lév) 
ivlikrobiológia 5. 3 2 Sz 
ln1n1unológia 5. 2 K 
l(órélcttan 5-6. 2 2 !(+Sz 
Bion1ctria 7. !( 

K: kollokviu1n 
Sz: szigorlat 
Gy: gyakorlati jegy 
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Ill. táblá:.at 

Gyógys::;crés::;i s:uknuri túr~r;yak2 

·rantárgy 

Gyógyszerészet története 
és gyógyszerészi alapis1ncretek 

Gyógynö\'ény és drogis111erct 
Gyógyszerészi J(é1nia 
Gyógyszertechnológia 
Gyógyszeranalizis 
Biofannácia 
Népegészségtan 
Gyógyszerészi etika 
Gyógyszerügyi szervezés 
Gyógyszerhatástan 
;\!iatgyógyászati isnll::rctck 
l\.!inikai alapis1ncrcti:k 
l\.linikai gyógyszerészet 
Radiofannakológia 
Gyógyszerészi gondozús 
Szú1nítógép a gyógyszcr-technológiúban 
Szakininyú tárgyak (össz. 10 óra) 

K: kollokviurn 
Sz: szigorlat 
Ciy: gyakurlati jegy 

Félév 

1. 
5-6. 
5-6. 
5-8. 

7. 
7. 

7-8. 
7. 

7-8. 
8 -9. 

8. 
9. 
9. 

9. 
9. 
9. 
9. 

clsöscgé!ynyújtús {an1elynek isn1l.!rctc 11élkül fltrcsúnak 
tarto1n. hogy egészségügyí dolgozók elkezdhetik 
púlyújukat). a bőrgyógyászat (hiszen a 111agyarorszúgi 
patikúkban n1agisztrúlisan készített gyógyszerek legna
gytlbb része börgyúgyúszali kCszítinény), valan1int a ko1n-
1nunikúció (hogy egy púlyakezdö gyógyszerész nagyobb 
készséggel tudjon 111egfelelö kapcsolatol terenlteni 
bt:teggel. orvossal. szak1núval ). 

Húro1n túrgyunkat ne1n lehet besorolni a fenti két 
kategóriába: ezek az Idegen nyelv. a Filozófia és a Test
llC\'t.::lés (!1: táblá;,at). 

Úgy gondolo1n. az idegen nyelv clsajútítúsa olyan 
a!apvetö rontossúgú egy diplo1nús érteln1iségi szún1úra 
ina ivlag)'arorszúgon. hogy an1ig a középfokú oktatús ne1n 
biztosítja legalúbb egy' nyuga1i nyelv középfokú isineretét 
az érettségizők szúinúra. addig az egyeten1 -· nen1 testhezw 
<illó. de~ nagyon fontos felad~l!a a középfokú nyelvvizs
gúra va!ó J\;\készités. il\.;t\'C lcga!úbb az annak lctétl:léhcz 

nyújtott n1otivúció. Ne1n szabad azonban c\f'c!cjtcni azt. 
hogy egy angol nyelvü. ötéves. fclsöi'okú szakfordítói 
oklevelet adó és igen 1nagas szinvonalú képzés is 
1nüködik a karon; ennek 1ncgfclelöen a hallgatók 1nintegy 
10-15(~-'iiwa kezdi 111cg púlyújút érvényes felsőfokú 

nych·vizsgúvaL forditúsi és tolinúcsolúsi isn1ercteknck a 
birtokúban. (lgy gondolo1n, ez a kurzus óriúsi 
lehctl)ségckct rejt szú1nunkra. 

:\fentiekkel szen1bcn a Fi!oz(1!ia és a Testnevelés túr
gyakat ~ lcgalúbbis a jelenlegi körüln1ényck között - az 
egycteini oktatús idejétn1úl! örökségének tarto1n. hiszen 
szakinailag scn1111i sen1 hasznosítható az ott elsajútitottak
ból. 1\ rújuk fordított úraszú111ot 1neggyözödése1n szerint 

Ehnélct 

1 
3 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

J. 111ajd 4 
1 
3 
1 

vú!tozó 

Gyakorlat 

4 
6 

ü, 8. ni<:tjd 10 

5 
3 

-, n1ajd 2 

-, inajd 2 
3 

3 
1 

vúltozó 

Vizsguforrna 

K 
IZ+Gy+Sz 

Gy+Sz 
K+Gy+Sz 

K+Gy 
K+Gy 

Sz 
K 
K 

K+Gy+Sz 
K 
l( 

K 
K 

K+Ciy 
Gy 

\'Ú!tozó 

a lecndö gyógyszerészek szúinúra szükséges is1ncreti:ket 
nyújtó tárgyakra is !ehetne fordítani. 

Tantárgy 

Idegen nyel\' 
Te.stneveks 
Filozófiai 

K: kollok\·iun1 

Félé\' Ehnélct 

1-4. 
1·-4. 

!. 2 

Gy: gyakorlati jegy 

S;.ú 111o11 /i.ért!s 

1i: táblá:ut 

Vizsgaforn1a 

Gy 
Gy 
E. 

:\ szú1nonkérés a karon 1nús szakokhoz. karokhoz 
képest szorgaln1i ídüszakban is igen inlt:nzÍ\'Cll tönéník. 
1nint erre n1úr a korúbbiakban utalta111. Úgy gondti\0111. 
erre szükség is \'an, hiszen a vlzsgúra „szüzi.::n" 1negtanu!t 
anyag sokkal kevésbé rögzül. 111int an1it kurúbban niúr 
szún1on kértek. Ennek 1ncgJ'clc\öen ~1zon tcrüli.::teket. 
1ncl~ii.::kbü! az úlla1n\'izsga ki\'éte!évc! egyszer \'izs
gúzunk, nein 1arto1n kcllö szinten elsajú1itha16nak. \'an
nak így olyan túrgyak. inclyek a szorga!Jni ídüsz;.1k alatti 
szú1nonkérés hiúnyúbó! credöen. v;,i\a1nin1 1ni\·c] egyszer 
\'izsgúzunk belőlük, talún a kc!!i:1énél kisebb hangsúlyt 
kapnak. Ilyen a ivlikrobíológía. a Bioinctria. a Gyógyszcrw 
ügy·i szcr\·czés. a Clyógyszerészi kéinia. va!a111int a 
Népegészségtan. 

.'\ hallgatók szón1onkérésckhcz való hozzúúUús{it 
1ncggyözödés.:1n szerint a küve1kcz(i szen1pontok 
ha1úrozzúk n1eg: 

- incnnyi idö van a tanulúsra: 
- 111ennyit !ehet hasznosítani a 1negtanultakb(1l: 
- 111cnnyirc szigorú a szún1onkérés. 
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. Az clsü sze1npontról a hallgatók letcrhcltségévcl 
kapcsolatban n1ár esett szó. Nyih·únvalú. hogy az 
órasz,·1111 és a tanulúsi kedv cgy1nússa! fordítonan anín:yos. 
búr ezt cgyctc111i képzésnél ncn1 f'cltét!cnül indokolt 
fígyc!cinbc vcnni. 

,:\ 111úsodik szc1npunt esetében lcszögezhctf). hogy az, 
aki életében elöször találkozik egy adott tudon1únyterülct
tt:L ne1n tudja 111egl\:lclöen 1negitélni, hogy az abból 
1ncgisn1crtckct n1iként tudja a késöbbickbcn hasznosítani. 
Úgy gondoloni. egy adott túrgy „jclcntöségéröl" a hall
gatók jórészt annak a!apjún alkotnak képet, hogy 1nilyen 
szigorú (111ilyen tnélységü és gyakori) a túrggyal kapcso
latos szún1onkérés. rvlindazonúltal a folyan1atos 
rúvilúgítús az adott túrgy és a 1nindcnnapi praxis kapcso
latára az érdck!ödés felkcltést: és a túrgy jclenlőségének 
fc!is1ncrésc szc1npnntjúból nagy ron1uss«1gga! bír. EYi-

dens. hogy ennek incgvalósítása a túrgyat oktató int~zctck 
1uda1os feladata kell. hogy !egyen. 

.~\ szán1onkérés szigorúsúgával k:1pcsolatosan a fentiek
ben n1úr részletesen eset! szó. /\ g;..'akori és szigorú szú-
1nonkérés biztositja az adoll tórgy keretein belül tanultak 
stabil 1ncgértését és elsajútítúsút. Se1111niképpen ne1n tano111 
hallgatói szen1szögbö! clönyösnek. ha az óraszú1n és a tan
tárgyak szún1a 1niall a szú1nonkérések gyakorisúgát vagy 
szigorúsúgút egyes t<Írgyakból alacsonyan kell tartani. 
hiszen - az an1úgy is nagy leterheltség in!att - bosszantóan 
elvesztegetett idö az, ~unit olyan is1neretck clsajótítúsúra 
rordítunk. an1c\yekrc - az egyszeri kollokviu1n vagy szigor
lat n1iatt - úl!a111\·izsga utún ncn1 fogunk en1Jékczni. 

(i. Kar\' a! y: Thc cducaúo11 f~l the S:cgcd L"11ívcrsi(1' oj' 
PharnunT Faculty in t!te stude11ts poi11t oj·}·icw 

XXXVII. ROZSNYAY MÁTYÁS EMLÉKVERSENY 

K •. ?QO? .. ?3 ?• aposvar, _ -· 111a1us - --:>. 

:\ f~ozsnyay 1\·lilty<'ls E111lékverseny Kuratóriun1;ínak elöntése alapj5n a renclezési jogut az 1\\GYT Son1ogy 1\legy(:i 
Szervezete nyerte e!. Az tv\GYK Son1ogy tv\egyei Szervezete ós a /v\Jgónµyógyszerészek Orszilgos Szövetsége a ren
cluzésben közren1úködik. 

TJjékoztJtjuk, hogy 2002. in~ijus 23-25. között KJposvcirun kerOI rneµrendezésre a iiatal gyógyszerészek hagyon1,:'1-
nyos sen::-gszen1léje, J XXXVII. Rozsnyay 1\·i<ítyils En1lékverseny. 

:\z En1/Jk\'erseny cCfja: 
- a kutató111unka lehetóségének biztusítt'lsJ J területen clolgozó iiJtal gyógyszerészek sz<í1n;ír<i; 
- ,:i ptdyakezclő liatalok ösztönzése J rnunkJ során fe!1nerüló prublén1Jk n1eglútúscíra és azok n1egulckiscinJk ker~-

sést>re; 
- íiatal gyógyszerészek elöJclói és vitakészségének íejlesztése; 
- J íiat<ilok publikációs lehetőségeinek elösegítése; 
- zi fiatalok tuc!o111ányos rnunkJj:1n.:ik h,1tékonyabb összefog{1sa és segítése; 

- fiJtal gyógyszerészek tJp.:isztJlatcseréjónek biztosítílsJ. 
;\szabna ezen nagy n1últll rendezvényének színvonJla, sikere, rninc!enek el(ítt a rt~sz\vevt'ík !e!készliltségétől (··, 

sz<1111ától íügg. 
Ti:;ztelettel kérjük az 1\·\G'r'l JZ 1\,IG'r'I( é:; J 1\\()$Z orsz;ígos és inegyei szervezeteit. vJ!an1int <lZ Ai'-ITSZ n1egy•·i 

tisztifőgyógyszerészeit. hogy legyenek segítségünkre, és hogy terük:tüket a :.'.002. évi Ruzs11y<iy 1\\/1ty;ís [111lékverst.::ny1.:n 
lega!Jbb két elűJcló képviselje. 

T;íjékoztJtjuk toviibbJ, hogy J >:XXVII. Rozsnyay 1\·\ilty,ís En1lékversenyt heH=i·jesztettük kn;ditponl SZf::rzli\'(: tL-telrt·, 
így ezzel is növeljük JZ ernlékverseny rangját és lfitogatottsiigát. 

VJrhatóJn 1 O+-l kreditpont J rl·:gisztr{1lt és az elöaclásokon jelenlévö gyógyszeré~zek, val;nnint :.'.O+-f kreditpont ;iz 
En1lékverseny iiJtal c!óadói szt1n1cira elérhető lehet. 

Az en1'ékver.:..:eny hefyszfne: Kapos Hotel {7•100 K;:iposvár, Acly E. u. 2.J 
ld6ponrja: 2.002. n1ájus 23-25. (csütörtök, péntek, szon1bJt) 
Rendezű: lv1agyar Gyógyszerészeti T;lrsJs/ig Son1ugy i'v\egyei Szervezete J lv\;:1gyar Gyógyszerész l\an1;.11«1 Son1ogy 

1\\egyei Szervezetével és J 1\'\Jg.ingyúgyszerészek (Jrszágos Szövetségével közösen 
Rendez6bizotls<íg elnöke: Dr. !(apolkJ Pcil (Teleíon: H2/314-JJ2) 
Tagjai: Dr. ,.\lpár Györgyné, K.irolyi S;_lr1dorné. i\·\Jrkus ..\gnes, Szücsné: clr. Csuturt1s )(JtJlin 
Tirk,íra: Dr. Rornvilriné R.echt ZsuzsJnna, Telefon: 82/312-055, Teleía>:: 82/J 16-960, 
E-n1Jil: rornvilrine(füson1ogy.hu 
f?endezóbizo11s5g le1'elezési cilne: 1\,\GYT Son1ogy 1\'\egyci Szervezete (7400 l<<iposvár, Nagygtit lL \ .-1 

Tárnog.itó: Rozsny<iy 1v1:1tyás Al,1pítvJny 8200 \ 1eszpré111, !<ab~1y J. u. ·1., dr. VVeltler J.:inos, 
teleíon: OCl-30-9247-575 
:\ 1'ersenye/6acl<isok lJejt!fentésfinek határideje: 2002. n1olrcius ! „ 1\'\GYT Son1ogy 1\'legyei Szervezet<::, 7 -lOCl KilpU>

v,ir, i'1Jgyg,ít u. 1. 
;\ versenyzök jelentkezését (név, n1unkJhely, n1unkakür, életkor, tén1;ikör) valiln1int JZ alkJ.!111Jzni kh«int technikílt 

együtt kérjük ki.izölni. 
Dr: l\"apofkci FJ,í/ 

AIC)'T 111cs.;,vei l.'lniik 


