


 
   

 
Gyakorlati Kromatográfiás Tanfolyam 

 
Susán Judit gyakorló kromatográfiás vegyész és a MEDINSPECT Kft. gyakorlati folyadékkromatográfiás 
(HPLC) képzéseket szerveznek a MEDINSPECT Kft. analitikai laboratóriumában. 
 
Képzéseinkre elsősorban kezdő kromatográfiás előképzettséggel nem rendelkező asszisztenseket, 
vegyész technikusokat és kezdő diplomásokat várunk. 
 
Képzéseink gyakorlati problémák megoldásával kapcsolt interaktív rendszerben folynak, különböző 
tematikákkal az alapfogalmaktól a gyakorlatig, az eredmények kiértékeléséig, módszer kidolgozástól a 
kalibrálásig, a módszerbeállítástól a validálásig és a dokumentálásig. 
 
Képzéseinket tematikailag egymásra épülő rendszerben tervezzük, de egyedi előképzettségnek, 
érdeklődésnek megfelelően bármelyik tanfolyamon külön is részt vehetnek a jelentkezők.  
 
A tervezett tanfolyamok 2012. márciustól folyamatosan kerülnek megrendezésre. 
 
Két napos tanfolyamok (3 óra elmélet és 10 óra gyakorlat tanfolyamonként)   
A tanfolyamok várható költsége:  79 000Ft + ÁFA 
 
1. A mérési igényeknek megfelelő készülék (HPLC) kiválasztása, üzemeltetése, fejlesztése 
 
2. Napi rendszeres HPLC mérések során előforduló gyakorlati problémák és kezelésük 
 
3. A kromatográfiás minta előkészítés és a kromatográfiás mérések gyakorlati problémái és kezelésük 
 
4. Módszerfejlesztési alapok (az irodalmazástól a módszer beállításig) 
 
5. Kvantitatív analízis alapjai (a módszer kalibrálása) 
 
6. A bevezetés a gázkromatográfia gyakorlatába (GC, GCMS) 
 
Egy napos tanfolyamok (4 óra elmélet és 2 óra gyakorlat tanfolyamonként) 
A tanfolyamok várható költsége:  45 000Ft + ÁFA 
 
7. A módszer (HPLC) validálás elméleti alapjai 
 
8. Gyors folyadékkromatográfia (HPLC vagy UPLC) 
 
A Jelentkezési lapot mellékeljük, a kitöltött dokumentum faxon vagy e-mailben 
visszaküldhető. 

 
Kapcsolattartó: Susán Judit 

Tel: +36 27 537-340 
Fax: +36 27 537-341 

Mobil:+36 30 934-2196 
e-mail: labor@medinspect.hu 

 
 
 
 



Jelentkezési lap 
 

Gyakorlati Kromatográfiás Tanfolyam  
 

Megbízó: 
székhely: 
Ügyintéző és elérhetőségei:  
adószám: 
 
Tanfolyam megnevezése (kurzus)  
Időpont  
Jelentkező neve  
Születési hely, idő  

 
Anyja neve  

 
Lakcím  

 
Telefonszám  

 
E-mail cím  

 
Iskolai végzettsége  

 
Munkahely neve  

 
Munkahely címe  

 
Munkahely telefonszáma  

 
A tanfolyam költségének vállalt összege  

 
Számlázási cím  

 
 
A tanfolyamon való részvétel díja  
3 óra (45perces órák) elmélet és 10 óra gyakorlat (2 nap)        79 000 Ft + ÁFA   � 
4 óra (45perces órák) elmélet és 2 óra gyakorlat (1 nap)          45 000 Ft + ÁFA   � 
 
A tanfolyam díja tartalmazza az ebédet (hideg étel) és a szünetekben fogyasztott italok és sütemények 
árát is. A tanfolyam díja nem tartalmazza a szállás és utazás költségeit. 
 
Alulírott tudomásul veszem, hogy jelentkezésem nem minősül felnőttképzési jogviszonynak, a képzés 
megkezdése előtt „felnőttképzési szerződést” vagyok köteles kötni a tanfolyam szervezőjével. 
Alulírott a szolgáltatást megrendelem és a képzési költséget a jelentkező számára megtérítem. 
 
 
Dátum:     Felelős személy cégszerű aláírása:………………………………………. 
 

 
 

A jelentkezési lap visszaküldhető a következő elérhetőségeinkre: 
Fax.: 27/537-341 

E-mail: labor@medinspect.hu 
Ügyintéző: Susán Judit (Mobil: 06 30 9342196) 

 


