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Gyógyszeripari szaktechnikus
PK 07115003

A tanfolyam jellege: Programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés
A képzés célja: A gyógyszeripari szaktechnikus önállóan vagy gyógyszerész illetve vegyész, vegyészmérnök
irányításával részt vesz a gyógyszer-, gyógyszeralapanyag- és segédanyaggyártás folyamatában. Fermentálási
folyamatokat tud végezni. Részt vesz a gyógyszeripari gyártási folyamatok részleges vagy teljes irányításában,
készülékek, berendezések üzemeltetésében, tisztításában. Közreműködik gyártástechnológiák léptéknövelési
folyamatainak megvalósításában, kísérleti gyártásokban. Gyógyszerkiszerelő és -csomagoló gépeket tud kezelni.
Minőségellenőrző vizsgálatokat végez, elvégzi a gyártásközi és késztermékek minőségének és kémiai összetételének
ellenőrzését, gyógyszerformák vizsgálatát szabványok és előírások alapján. Műszeres analitikai és egyéb műszeres
vizsgálatokat végez. Speciális gyógyszerészeti, laboratóriumi vizsgálatokban, mikrobiológiai vizsgálatokban vesz részt.
Laboratóriumban kémiai szintéziseket hajt végre. Rész vesz az eszközök kvalifikálásában és eljárások validálási
folyamataiban. Részt vesz kutatási folyamatokban, gyógyszerfejlesztésben, és azok dokumentálásában elsősorban
informatikai háttér alkalmazásával, ehhez a munkához folyamatosan továbbképzi magát. Munkáját a gazdaságossági
elvek, a technológiai, higiéniai, minőségbiztosítási, tűz-, munka-, környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások
betartásával végzi. A munkaköréhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat a minőségügyi előírások szerint
dokumentálja az informatikai háttér használatával.
A képzés időtartama: 7 hónap.
Beosztás: csoportos képzés önálló gyakorlattal – 5 oktatással Budapesten - e-learning támogatással.
Szakmai gyakorlat: 240 óra gyakorlat teljesítése a hallgató által választott gyakorlati helyen, a képző által megadott
tematika alapján. Képző intézményünk megismerteti a hallgatókkal a szakmai követelményeket, gyakorlati tematikát,
valamint biztosítja az elméleti tananyag elsajátításához szükséges tananyagot, teszteket.
A képzés megkezdésének feltétele:
• Érettségi bizonyítvány
• 18. életév betöltése
• Egészségügyi alkalmasság
Szakmai előképzettség:
 54 524 03 Vegyész technikus
 5 0711 24 08 Vegyész technikus, valamint az ezzel egyenértékű jogelőd szakképesítések
A képzés helye:

1054 Budapest, Papnövelde u. 4-6. / Apáczai Cs. János Gimnázium
1013 Budapest, Krisztina krt. 59b/ Tandem Gimnázium
1114 Budapest, Villányi út 13. /Villányi Konferencia Központ

A képzés költsége:
179.000 Ft. - Részletfizetés lehetséges, 4 havi részletben önerőből.
A regisztrációs díj (20.000 Ft, ami a képzés költségébe beszámít) befizetése történhet rózsaszín postai csekken a fenti
címre vagy a 2007 Kapos Kft. számlaszámára: OTP Bank 11703006-25976779
Miért minket válasszon?
•
•
•

Profi, több mint 20 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkező oktatói és szakmai gárda
Rugalmas online oktatási anyag, ellenőrző tesztekkel együtt
Jegyzet vagy szakmaitankönyv biztosítása

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által
kiállított tanúsítvány. A képesítő vizsgára Állami Szakképző Centrumokban van lehetőség

