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A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Magyarország egyik legnagyobb hagyományú
gyógyszerészképző-helye. A Kar tapasztalt, nemzetközileg is elismert kutatói és oktatói csapata biztosítja azt, hogy az SZTE GYTK-n tanulók naprakész ismereteket szerezzenek, és értékes diplomát kapjanak.
A végzett hallgatók diplomájuknak megfelelő munkakörben, számos munkalehetőség közül választva tudnak elhelyezkedni. A Kar oktatási infrastruktúrája megfelel a kor elvárásainak. A GYTK főépülete a belváros
frekventált helyén található, ahonnan minden oktatási épület és a könyvtár is pár perc alatt elérhető.

Képzési kínálat
Gyógyszerész osztatlan szak
(államilag finanszírozott és költségtérítéses):
A képzés 10 félévből áll, amelyet osztatlan mesterképzés formájában lehet teljesíteni. A tanulmányok
elsősorban biológiai és kémiai tárgyú tantárgyak köré csoportosulnak. Mivel a gyógyszerész a gyógyszer
szakértője, így egyetemi képzése során a gyógyszertervezéstől az előállításon át a felhasználásig számos
ismeretet kell elsajátítania. A végzett gyógyszerészhallgatók gyógyszerészdoktori diplomát (Pharm. D.)
kapnak, ezáltal jogosulttá válnak a dr. cím viselésére.
A felvételi tantárgyak biológia és kémia/fizika (választható). A felsőoktatási szabályok értelmében mindkét
felvételi tárgyból kötelező az emelt szintű érettségi a Gyógyszerésztudományi Karra való jelentkezéshez.
Érdemes gyógyszerészi diplomát szerezni Szegeden, hiszen
•
•
•
•

a gyógyszerészi pálya társadalmilag megbecsült hivatás
biztos álláslehetőséget és megélhetést biztosít
a Szegeden kiállított diploma nemcsak hazánkban elismert, hanem az Európai Unió országaiban is
változatos munkalehetőségek (pl. gyógyszertár, gyógyszergyártás, gyógyszer-kereskedelem, klinikai
és kórházi gyógyszerészet, oktatás, kutatás, szakigazgatás) közül lehet választani.

Posztgraduális képzések (gyógyszerészi végzettséggel):
3 éves szakgyógyszerészképzés keretében lehetőség van a gyógyszerészet valamely ágában való elmélyülésre. A képzést teljesítők szakgyógyszerészi oklevelet kapnak.

Gyógyszerésztudományi Kar

Doktori képzés:
A kutatás és a tudományos munka iránt érdeklődő végzett gyógyszerészek számára 4 éves képzés formájában doktori (PhD) fokozat szerezhető.

Nem egyetemi szintű képzés
Gyógyszertáriasszisztens-képzés:
2 éves, levelező formában és költségtérítéses rendszerben történő OKJ-s képzés.
A képzésbe érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek.

Fotó: Ötvös Sándor
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Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:
GYTK Dékáni Hivatal
H-6720 Szeged, Zrínyi u. 9.
Tel.: +36-62-545-022
E-mail: office@pharm.u-szeged.hu

Az SZTE GYTK nyílt napja:
Helye: SZTE GYTK (Szeged, Eötvös u. 6.)
Ideje: 2019. január 13. (vasárnap) 10:00
Bővebb információért fordulj hozzánk!
SZTE Gyógyszerésztudományi Kar
www.pharm.u-szeged.hu

A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával készült.
Projektazonosító: EFOP-3.4.4-16-2017-00015
A pályázat címe: A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása
a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére.
A Szegedi Tudományegyetem karainak felvételi tájékoztató kiadványa a 2019/2020-as tanévre.

