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Intézetünk munkatársai egyetemi docens kinevezést kaptak
Dr. Csupor Dezső és Dr. Hunyadi Attila 2016. július 8-án egyetemi docens kinevezésüket
átvették Dr. Szabó Gábor rektor úrtól. Intézetünk címzetes egyetemi docense lett Ana Sofia
Fernandes Martins, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet tudományos
munkatársa.

Dr. Csupor Dezső egyetemi docens

Dr. Hunyadi Attila egyetemi docens
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Dr. Ana Sofia Fernandes Martins c. egyetemi docens
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettel tüntették ki Dr. Tóth László ny. egyetemi docenst
Intézetünk nyugalmazott docense részére 2016. július 2-án az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet adományozott. Dr. Tóth László 1959 óta
folytat tudományos kutatói és oktató tevékenységet a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar
Gyógynövény- és Drogismereti (ma Farmakognóziai) Intézetében. Oktató munkája kiemelten
elismerésre méltó, igényes, élvezetes előadásai Gyógynövény- és Drogismeret és
Gyógyszerészi növénytan tárgykörben, valamint az általa vezetett farmakobotanikai
terepgyakorlatok gyógyszerészek generációinak képzését szolgálták közel öt évtizeden át.
Széles körű szakmai közéleti tevékenységét társasági tagságok sora jelzi. Dr. Tóth László
docens úr a magyar gyógyszerészképzés kiemelkedő egyénisége, a hazai gyógynövényoktatás
elkötelezett híve, lelkes oktató. Tanár Úr ez év májusában töltötte be 80. életévét, így ez a
magas rangú kitüntetés munkássága méltó elismerése a kerek évforduló alkalmából.
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Gyógynövény- és drogismeret, valamint Fitoterápia a gyakorlatban – rendhagyó
gyógynövény-bemutató a Füvészkertben

III. Szegedi Levendulanapok 2016. július 2-3. között került megrendezésre a SZTE
Füvészkertjében
. A nyári időjárás sok látogatót csalogatott ki a Füvészkert kellemes hűvösébe, ahol a
levendula- és egyéb gyógynövénytermékek megtekintése mellett számos kulturális program is
megszervezésre került.

A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézete már másodszor csatlakozott a
programsorozathoz ( tavalyi beszámolót itt olvashatja ). A Füvészkertben található kolostorrom
mellé ültetett gyógynövénykertben a középkori hangulat megidézése és a kolostori gyógyászat
szemléletesebb bemutatása céljából a Kar munkatársa és hallgatói ferences szerzetesnek
öltözve tartottak bemutatót.

Kiss Tivadar tanársegéd vezetésével Cank Kristóf, Gulyás Viktor és Lőrinczi Bálint
negyedéves gyógyszerészhallgatók a gyakorlatban kiválóan kamatoztatták a Gyógynövény- és
drogismeret, valamint a Fitoterápia kurzusokon elsajátított tudásukat.
III. Szegedi Levendulanapok 2016. július 2-3. között került megrendezésre a SZTE
Füvészkertben
.
A nyári időjárás sok látogatót csalogatott ki a Füvészkert kellemes hűvösébe, ahol a levendulaés egyéb gyógynövénytermékek megtekintése mellett számos kulturális program is
megszervezésre került.

A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézete már másodszor csatlakozott a
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programsorozathoz ( tavalyi beszámolót itt olvashatja ). A Füvészkertben található kolostorrom
mellé ültetett gyógynövénykertben a középkori hangulat megidézése és a kolostori gyógyászat
szemléletesebb bemutatása céljából a Kar munkatársa és hallgatói ferences szerzetesnek
öltözve tartottak bemutatót.

Kiss Tivadar tanársegéd vezetésével Cank Kristóf, Gulyás Viktor és Lőrinczi Bálint negyedéves
gyógyszerészhallgatók a gyakorlatban kiválóan kamatoztatták a Gyógynövény- és drogismeret,
valamint a Fitoterápia kurzusokon elsajátított tudásukat.
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