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Oktatási tájékoztató IV. évfolyamos gyógyszerészhallgatóknak
Gyógyszerhatástan és toxikológia tárgyból – 2019/2020 tanév

1. Tankönyv:
Gyires, Fürst, Ferdinandy. Farmakológia és klinikai farmakológia, Medicina 2016
2. Óralátogatás:
Előadások: a részvétel ajánlott
Gyakorlatok: a részvétel kötelező, legfeljebb 3 hiányzás elfogadható

3. Félévközi számonkérés:
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a félévközi számonkérések teljesítése (legalább
50% elérése minden számonkérés esetén.
• A jegy 20%-át a gyakorlatok során, az adott gyakorlat anyagát felmérő rövid dolgozatok
eredménye adja.
• A jegy 40-40%-át 2 számítógépes zárthelyi teszt-dolgozat (ZH) eredménye adja.
Mindkettő eredményének el kell érnie legalább az elégséges (2) szintet. Az egyes
zárthelyik pótlására a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően 2-2
alkalmat biztosítunk.
A ZH dolgozatok ideje és anyaga:
• I. ZH: 6. hét – Általános farmakológia és a vegetatív idegrendszerre ható gyógyszerek
• II. ZH: 12. hét – A központi idegrendszerre ható szerek

A ZH-n való részvétel feltétele, hogy a hallgatóknak fényképes okmánnyal igazolniuk kell
magukat. Aki valamilyen okból az első alkalmon nem jelent meg vagy elégedetlen
eredményével, az első javító/pót ZH idejében kap lehetőséget a ZH javítására, pótlására a
dolgozatot követő héten. Csak az ismételt ZH-n szerzett jegy számít a gyakorlati jegy
megállapítása során. A második pót ZH-ra a félév végén, egy közös időpontban kerül sor,
amelyen minden hallgatónak a korábban nem teljesített ZH(-k) témáiból kell megírnia a tesztdolgozatot. A második pót ZH-n az elérhető legjobb osztályzat az elégséges (2).
Ha e feltételek mellett a hallgató egyik vagy mindkét dolgozata elégtelen (1), vagy azokon
egyszer sem jelent meg, gyakorlati jegye elégtelen (1) és vizsgára nem bocsátható.
A fenti feltételektől eltérni csak kivételes esetben van lehetőség, ha a hallgató azt a ZH-t
megelőzően jelzi és indokolja/igazolja a tanulmányi felelősnek, aki az intézetvezetővel együtt
dönti el, hogy elfogadja-e a hallgató indokát, és milyen lehetőséget biztosít számára a dolgozat
pótlására vagy a beszámolásra. A lezajlott ZH-t követően semmilyen ilyen jellegű kérésnek
helye nincs.
4. Vizsgák
7. szemeszter: szóbeli kollokvium a szemeszter anyagából
8. szemeszter: írásbeli (számítógépes) teszt és szóbeli szigorlat a tárgy teljes anyagából

