
KÖVETELMÉNYRENDSZER  2021/2022. tanév  
  

Szakmai ismeretekkel bővített angol szaknyelvi alapvizsga felkészítő  

  

Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Szaknyelvi Intézet                  

Tantárgy neve: Szakmai ismeretekkel bővített angol egyetemi szaknyelvi alapvizsga felkészítő                    

kódja:  GYNYESANG1M                   

típusa: szabadon választható                   

kreditértéke: 2  

Tantárgy előadójának neve: Dr. Fogarasi Katalin  

A tárgy tematikája:  
  

A tárgy célja negyed- és ötödéves hallgatók felkészítése az A2-B1 szintű angol egyetemi szaknyelvi 

alapvizsgára olyan gyakorlati témákban, amelyek közvetlenül a gyógyszerészeti szakmai ismeretekre 

épülnek.  

  

1. Gyógyszerészi gondozás I.  Betegségek, hajlamok és műtétek, gyógyszertípusok és terápiás 

családok  

Készség: családban előforduló betegségek és szociális körülmények kikérdezése 

gyógyszerkiadás során  

2. Gyógyszerészi gondozás II. Mérések elvégzése a gyógyszertárban, betegutak, tanácsadás  

 Készség:  betegkikérdezés  és  betegtájékoztatás;  gyógyszerek  alkalmazása,  ismertető  

összefoglalása    

3. Gyógyszeres terápia. Gyógyszerek adagolása, javallatok és ellenjavallatok, mellékhatások, 

sürgősségi ellátás, OTC készítmény kiadása  

Készség: betegtájékoztató értelmezése; gyógyszeralkalmazással kapcsolatos utasítások, 

gyógyszerismertető összefoglalása  

4. Gyógyszerészeti jogszabályok és alkalmazásuk a gyakorlatban  

Készség: A jogszabályok ismerete többek között az alábbi témákban: gyógyszerforgalmazás, 

gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök rendelése, kiadása stb.  

Társadalombiztosítás, közgyógyellátás, egészségbiztosítás  

5. Számonkérés. Farmakoepidemológia   

            Készség: célnyelvi közlemények és kimutatások értelmezése.  

6. Farmakoökonómia.  Készség: célnyelvi közlemények és kimutatások értelmezése.  

7. Gyógyszertechnológia I. Készség: célnyelvi közlemények és kimutatások értelmezése.  

8.     Gyógyszertechnológia II.  

            Készség: célnyelvi közlemények és kimutatások értelmezése  

9.         Gyógyszeranalitika   

            Készség: célnyelvi közlemények és kimutatások értelmezése.  

10. Gyógyszerészeti minőségügy  

            Készség: célnyelvi közlemények és kimutatások értelmezése.  

11. 2. számonkérés Szóbeli próbavizsga  

12. 3. számonkérés Írásbeli próbavizsga  



A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval egyeztetett 

feladattal pótolhatja mulasztását (legfeljebb két alkalommal); az a hallgató, aki a gyakorlati órák több, 

mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7).  

  

A kurzusra jelentkezés előfeltétele a Gyógyszertechnológia 1. tárgy teljesítése.   
  

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a számonkéréseken való távollét esetén:  

A megengedettnél több hiányzás esetén orvosi igazolás szükséges a tartós betegségről vagy kórházi 

kezelésről.  

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, 

pótlásuk és javításuk lehetősége:  

  

Zárthelyi dolgozatok és szóbeli készségek mérése  

Időpont: 5. és 11., 12.. hét   

Javítás és pótlás: Órán kívüli időpontban.  

A zárthelyi dolgozatok javítására kétszer van lehetőség, az átlagba beleszámít a dolgozatok és azok 

javításainak eredménye, valamint szóbeli készségek mérésének eredménye. Az elégtelen záródolgozatot 

meg kell ismételni, az a hallgató, aki nem javítja ki az elégtelen záródolgozatát, nem kaphat félév végi 

osztályzatot.  

A félév végi aláírás követelményei:  

Rendszeres és aktív óralátogatás, az írásbeli teszteknél és a szóbeli készségek mérésénél legalább 

50%os eredmény elérése.  

Az osztályzat (= minősítés) kialakításának módja:  
A zárthelyi dolgozatok (a javító dolgozatokkal együtt), a szóbeli számonkérés és az órai munka alapján 

kapják a hallgatók a félév végi osztályzatot. Az elégtelen zárthelyi dolgozatot és szóbeli feleletet meg 

kell ismételni – az ilyen hallgatóknak az elégtelen jegye is beleszámít a félév végi osztályzatba. Az 

írásbeli és szóbeli munka értékelése:   

0–50% = elégtelen (1)  

51–60% = elégséges (2)  

61–75% = közepes (3) 76–

89% = jó (4)  

90–100% = jeles (5)   

A vizsga típusa: Gyakorlati jegy  

A vizsgajelentkezés módja: -  

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:  -   

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: -  

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom 

listája:  

A Szaknyelvi Intézet szaknyelvoktatói által összeállított, autentikus szakirodalmon alapuló tananyag és 

hangfelvételek.   

  
  


