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Feladatleírás I.

• Az 2. számú projektfeladat sablonját 
szerkeszthető formában megtaláljátok majd a 
honlapon ezen tájékoztatást követően:

http://semmelweis.hu/gytk/oktatas/posztgradu
alis-kepzes/szakkepzes/tematika/ii-

evfolyam/gyogyszertar-vezetes-uzemeltetes-iii-
evfolyam/





Feladatleírás II.

• A feladatlapon találtok egy linket, ami egy teljes üzleti terv elkészítésének 

szempontrendszerét tartalmazza gyógyszertárakra vonatkoztatva (MGYK, Dr. 

Sohajda Attila, 2016).

• Mindezek alapján át kell gondolnotok egy adott, érintett gyógyszertár üzleti 

tervének a szempontjait! (Munkahelyetek, általatok jól ismert gyógyszertár 

vagy esetleg saját gyógyszertár.)

• A teljes üzleti terv részletes kivitelezését nem kérjük, hanem egy annak 

megfelelő vezetői összefoglaló elkészítését kérjük a linkelt leírásban (lásd 

feladatlap) szereplő szempontok, illetve a 04.14-i előadásnap információi 

alapján.

• Az üzleti terv átgondolásának célja saját használat, esetleges fejlesztési 

lehetőségek, illetve üzleti lépések realizálása (helyzet-felmérés). >>> 

Amennyiben releváns, egy konkrét és lehetséges cél is megfogalmazható!



Feladatleírás III.

• Fontos a személyi jogos gyógyszertárvezető tájékoztatása 

a feladatról, bár az üzleti terv átgondolását követően a 

vezetői összefoglaló elkészítése során NEM kérjük a 

gyógyszertár és a település pontos megnevezését, csak 

egy szükségszerű jellemzést!

• A gazdálkodási projektfeladatok kivitelezéséhez kaptatok 

egy támogatólevelet az egyetemtől, kérjük, hogy a 

jelenlegi feladat kapcsán is ezt használjátok!

http://semmelweis.hu/gytk/files/2018/05/T%C3%A1j%C3%A

9koztat%C3%B3.pdf



Követelmények

• A munka terjedelme maximum 2 oldal. 

• Amennyiben szükséges, készíthető összefoglaló 
ábra, diagram stb.

• „Szokásos” formai elvárásokkal…

• A beküldési határidő: 2018. június 15. (péntek)

E-mail cím:

szakkepzes@pharma.semmelweis-univ.hu



Ajánlott szakmai anyagok

• A Kamara ajánlása (lásd feladatlapon is):

http://www.mgyk.hu/admin/data/file/5255_zlet

i-terv-16-09-09-1.pdf

• Az eddig tanultak és az elhangzott előadások, 

esettanulmányok a témában (2018.04.14.).

• A gyógyszertárvezető szakmai segítsége…



A projektfeladatok értékelése

• Mind az 1., mind a 2. gazdálkodásos 
projektfeladatra „elfogadott” vagy „nem 

elfogadott” minősítést kaphattok. >>> Az év 
teljesítésének feltétele kettő „elfogadott” 

minősítés!

• Amennyiben „nem elfogadott” minősítést kaptok, 
akkor ismételten bekérjük az adott feladatlapot!

• (Várható visszajelzés júliusban…)



Kiegészítés: a harmadéves projektmunka 

értékelése

• A háziorvos-gyógyszerész együttműködés 
projektmunkára osztályzatot fogtok kapni.

(Tulajdonképpen ez határozza meg legnagyobb mértékben az év 
végi jegyet.)

• Az eredményeket (osztályzatokat) várhatóan 
június második felében tudjuk Veletek közölni.



Köszönöm a figyelmet!



Kérdések?

Somogyi Orsi: drsorsi@outlook.com


