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A karrá válás előzményei röviden

• A graduális gyógyszerészképzés 2000-ben indult a PTE ÁOK oktatási 
tevékenységének keretében

• Ezzel egy időben kezdte meg működését a Gyógyszertudományi 
Doktori Iskola

• 2005-ben a Szakon megindult az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképzés.

• 2010 szeptemberében megkezdte tanulmányait az első angol nyelven 
oktatott évfolyam

• 2016 januárjában megalakult a Gyógyszerésztudományi Kar

• 2018-ban a PTE Szenátus elfogadta a német nyelvű 
gyógyszerészképzés programját.



A kar rövid bemutatása
2016 január – 2019 május

• A 2016-óta önálló Karnak jelenleg
• 430 graduális
• 18 PhD hallgatója van
• 90 szakgyógyszerész jelölt képzése folyik
• Biotechnológius BSc szak alapítása folyamatban van.

• Az ÁOK-val együttműködésben
• zajlik az alapozó és orvosi-biológiai ismeretek oktatása,
• működtetett adminisztratív egységek pl. Tanulmányi Csoport, Gazdasági 

Hivatal, Magyar és Angol Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Irodák, Doktori és 
Habilitációs Iroda, Szak- és Továbbképző Központ biztosították és biztosítják 
jelenleg is a graduális és posztgraduális oktatás folyamatos fejlesztését, a 
hatékony és egyúttal költséghatékony működést.

• Szakintézeteink Rókus utcai épületének rekonstrukciója kari 
forrásból, az MVP-ből új laboratóriumok kialakítása zajlik.



Felvételi és hallgatói létszám adatok
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Kreditek típusa és megoszlása
Kredit
szám %

PTE GYTK magyar kötelező kontakt órához köthető kreditek száma 234
szakmai gyakorlatok 24

Elektív kreditek* 17
Diplomadolgozat 10
Szabadon választható kurzusok 15

Összes kredit 300

ÁOKs egységek által oktatott kötelező kontakt órához köthető 
kreditek száma és aránya (234=100%) 92 39%

GYTK intézetek által oktatott kötelező kontakt órához köthető 
kreditek száma és aránya (234=100%) 142 61%

(*2016 és 2017 években felvett hallgatóknak 29, míg korábban 35)



PTE Modern Városok Program és Campus terv
• nemzetköziesítési program

• felújításra kerülnek a Kar Rókus utcai 
épületei,

• új oktató laboratóriumok kialakítása 
történik

• 2 saját előadó, hallgatói terek és 3 
intézet kialakítása a K épületben

2017. október

2019. június



A Kar meghatározó rendezvényei és 
eseményei
• Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója és Gyógyszerészbörze - Pécs 

2017. február 24-26.
• Pécsi Egyetemi Gyógyszerész Bál - 2016.11.20.; 2017.11.18.; 2019.03.02.
• GYTK Partner Nap – 2019.05.08.
• Gyógyszerész Avatások (lásd következő dia)
• Végzős gyógyszerész hallgatók hálaadó szentmiséje
• Középiskolások Hete, Educatio kiállítás, Nyílt nap
• Gólyatábor
• Orientációs Nap elsőéves hallgatók számára
• Kutatók Éjszakája
• Borklub és Borverseny



2016.06.02. – Fogorvos, Gyógyszerészdoktor 
és Orvosi Biotechnológus – 28 fő
2017.06.30. – önálló – 30 fő
2018.07.07. – 47 fő
2019.07.06. – 31 fő



Középiskolások hete 2018 nyárTeddy Maci Családi Nap 2018 április

Educatio kiállítás 2017.01.20.

Általános iskolások
Tehetséggondozása

2017.05.15.

Kutatók
éjszakája



Gyógyszerészi Gondozási Verseny 2018. november (PTE)

Than Károly Gyógyszerészi Kémia Tanulmányi Verseny
2018. május

Év Gyógyszerész- hallgatója verseny 2019. április (Budapest)



Hallgatói és oktatói pályázati eredmények

• PTE GYTK Kazay
Endre Fiatal Kutatói 
Ösztöndíj

• PTE Innovációs Díj

• PTE Kriszbacher
Ildikó Ösztöndíj

• PTE László János 
ösztöndíj

• PTE 
Tehetségcentrum 
pályázat 



GYTK Partner Nap 2019.05.08.

Hálaadó szentmise és áldás 2018.07.06.

Gyógyszerésztudományok
Fóruma





GYTKs gólyák 2018. nyár végén

GYTK HÖK Mikulás 2017 december

Oktatói Bográcsozás 2018.05.23 



Gyógyszerész Borklub, borverseny, GYTK bora



Brantner Lárecz emléknap 2016.10.15.

Szerecsen múzeumpatika megnyitó 2017.08.02.

Gyógyszerészettörténet választható kurzus 2017 ősz



SWOT analízis
Erősségek

 EU nemzetközileg elfogadott gyógyszerész diploma – gyógyszerész
doktori cím (PharmD);

 a diploma könnyű szakmai elhelyezkedést és versenyképes fizetést kínál;
 kis létszámú, egymással szoros kapcsolatban álló, intézetek és kompakt

oktatási struktúra;
 országosan elismert gyakorlat orientált szakgyógyszerészképzés és

továbbképzések;
 konstruktív kapcsolat a PTE egyéb Karaival, egységeivel, valamint a

Klinikai Központtal;
 Egyetemi Gyógyszertár részvétele a gyógyszerészképzésben;
 működő komplex teljesítmény-értékelési (TÉR) és tanúsított

minőségirányítási (MIR) rendszerek.

Gyengeségek

 személyi állomány túlterheltsége, mely oktatási és kutatási potenciált
korlátozza;

 alacsony számú MTA doktor/akadémikus minősítésű oktató;
 a város megközelítésének közlekedési nehézségei (repülőtér hiánya);
 elmaradó ipartelepítés, a régió kedvezőtlen gyógyszeripari környezete;
 nemzetközi ismertség és kari promóció hiányosságai;
 versenyképességünket rontó elmaradásunk van a hazai és Közép-

európai társegyetemek infrastruktúrájával szemben.

Lehetőségek

 nemzetköziesítési és képzésfejlesztési célokat szolgáló gyógyszerészi
campus kialakítása;

 biotechnológiai-, az egészség- és gyógyszeripari kutatásokban rejlő
potenciálok kiaknázása;

 új képzési formák indítása (Biomérnök BSc, Biotechnológus BSc);
 német nyelvű gyógyszerészképzés
 szorosabb kapcsolat kialakítása ipari partnerekkel az oktatás és kutatás-

fejlesztés területén;
 szélesedő Alumni;
 oktatói és kutatói utánpótlás kinevelése, életpálya-modellek kialakítása.

Veszélyek

 2020-as felvételi eljárás változásai (nyelvvizsga és biológia emelt szint
többletpont hiány ellenére államilag meghatározott 385 minimum
pont);

 oktatói utánpótlás és képzett szakszemélyzet biztosítása;
 infrastrukturális problémák mértéke veszélyezteti az oktatást (pl.

épületgépészeti problémák);
 hallgatói (magyar) jelentkezések számának csökkenése;
 idegen nyelvű képzési lehetőségek beszűkülése és erősödő nemzetközi

verseny az idegen nyelvű képzések piacán;
 pályázati források csökkenése;
 nemzetközi politikai és gazdasági helyzet befolyásolja a fizetőképes

keresletet.



Köszönöm a figyelmet!


