
Kedves Oktatók és Hallgatók! 

 

A 2020 tavasza során kialakult rendkívüli helyzet kapcsán, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága az 

alábbi néhány javaslatot teszi, hangsúlyozva azt a bizonytalanságot, amely az elkövetkező hónapokkal, 

a gyakorlatok teljesítésével kapcsolatosan jelenleg még fennáll. 

 

Szakmai gyakorlati célú bejövő hallgatói mobilitások: 

A hozzánk forduló hallgatóinktól türelmet kérünk, a nyári klinikai gyakorlatokra jelentkezőket kérjük, 

hogy későbbre ütemezzék át a gyakorlataikat. Természetesen örülnénk neki, ha ősztől továbbra is 

biztosítani tudnánk a külföldi hallgatók cseregyakorlati helyszíneit, de erre most még nem látunk 

garanciát. Augusztusban szeretnénk megerősítést küldeni az érdeklődők, illetve a partnerek számára 

az első szemeszterre vonatkozóan. 

 

A külföldi vendéghallgatók szakmai gyakorlatra irányuló mobilitásai a COVID-19 járvány idején az 

alábbiak szerint alakultak: 

2020 márciusában az ÁOK klinikáin gyakorlatot végző cserediákok mindegyike felfüggesztette éppen 

folyó klinikai gyakorlatát és visszatért küldő intézményébe. Voltak, akik jelezték igényüket mobilitásuk 

későbbi folytatására. 2020 áprilisától előre nem látható ideig nem fogadunk vendéghallgatókat 

klinikáinkra/intézeteinkbe, az előzetes befogadókat módosítottuk, felvettük a kapcsolatot az illetékes 

hallgatókkal és a küldő intézményekkel. 

A nyári szakmai gyakorlati lehetőség igen népszerű a hallgatók között, Pécs mindig is kiemelt helyen 

szerepelt a külföldi hallgatók palettáján. A mostani bizonytalan helyzetben a korábbi foglalások és az 

új jelentkezések esetében javasoljuk, hogy a hallgatói mobilitásokat egy későbbi időpontra ütemezzék 

át. 

Felhívjuk a klinikaigazgató kollégák, valamint a Tanulmányi Hivatal munkatársainak figyelmét arra, 

hogy a nyárra vonatkozó, az Erasmus/Hallgatói Vendégprogramot érintő kötelezettségvállalásoktól 

lehetőség szerint tartózkodjanak mindaddig, amíg a hallgatói gyakorlatok elvégzésére vonatkozó, 

központi utasítás meg nem jelenik. 

 

A 2020/21-es tanévre irányuló csereprogramokkal kapcsolatban javasoljuk: 

Tanulmányi célú mobilitások: 

A graduális hallgatókhoz hasonlóan, amennyiben a tanévkezdeti egészségügyi helyzet lehetővé teszi, 

javasoljuk, hogy résztanulmányaikat elkezdhessék szeptemberben. Számukra a befogadási 

adminisztrációs tevékenységet áprilistól kezdve folyamatosan végzi a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája 

a Tanulmányi Hivatallal együttműködve. 

 

További információért kérjük, hogy emailben keressék fel az ÁOK Nemzetközi Kapcsolatok Irodáját az 

alábbi elérhetőségek egyikén: erasmusoffice@aok.pte.hu vagy nkb@aok.pte.hu. 
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