IV. éves gyógyszerészhallgatók „Gyógynövény- és drogismeret gyakorlatának”
követelményrendszere a 2019/2020. tanév I. félévében
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az alábbi követelmények teljesítése.
A farmakognóziai gyakorlatokon a hallgatók egyénileg és/vagy csoportokban, a gyógynövények makro- és
mikromorfológiai, illetve fitokémiai és fitoanalitikai vizsgálatát végzik. A gyakorlatokon elvégzett
vizsgálatokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet legkésőbb a következő tematikájú (az adott téma
lezárását követő) gyakorlaton kell benyújtani. A jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgált drogok nevét, az elvégzett
feladat rövid leírását, minőségi vizsgálatok esetén az eredmények értékelését, mennyiségi vizsgálatok esetén a
számolás menetét és a Gyógyszerkönyvben hivatalos drogok esetén a gyógyszerkönyvi követelményeknek
megfelelő minősítést. A gyakorlat a jegyzőkönyv elfogadását követően tekinthető teljesítettnek.
A gyakorlatok pontosan, az órarendben meghirdetett időben kezdődnek, 10 perc késés után a gyakorlat nem
teljesíthető. A gyakorlatok időtartama alatt a Farmakognóziai Intézet területét elhagyni csak a gyakorlatvezető
engedélyével lehet.
A félév során az első írásbeli számonkérés elméleti és makromorfológiai részből áll, és felöleli az addigi
gyakorlatokon elvégzett, illetve ismertetett vizsgálatokat, valamint a szemináriumok anyagát. Ennek során két
érdemjegyet szerez a hallgató, külön az elméleti részből (ami kétszeres súllyal kerül beszámításra a gyakorlati
jegy megállapításakor) és a morfológiai részből. A 13. heti előadáson (2019. december 2.) évfolyam zárthelyi
írására kerül sor, melynek anyaga lefedi a félév teljes gyakorlati anyagát. Az évfolyam zárthelyi eredménye
háromszoros súllyal kerül beszámításra a gyakorlati jegy megállapításakor, és legalább elégséges (2) kell, hogy
legyen. A félév követelményeit akkor teljesíti a hallgató, ha a) a számonkéréseken (vagy azok pótlásán)
teljes körűen részt vesz, b) a megszerzett érdemjegyeinek átlaga legalább 2,0 és c) az évfolyam zárthelyi
eredménye is legalább elégséges. A félévközi írásbeli számonkérések pótlására és javítására két-két
alkalommal kerülhet sor. Az első beszámoló eredményét az érdemjegyek kihirdetését követő két gyakorlaton
lehet javítani szóbeli felelet formájában a gyakorlatvezetőnél. Az évfolyam zárthelyi javítására az utolsó oktatási
héten, előre egyeztetett időpontban, írásban van lehetőség. Javítás esetén a javító jegy(ek) mellett az eredeti
osztályzat(ok) is beszámításra kerül(nek). Az évfolyam zárthelyin legjobb eredményt elért hallgatók
könyvutalványban részesülnek.

