
 
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 
Általános Orvostudományi Kar 

Tanulmányi Hivatal 

OM Intézményi azonosító: FI58544  H-7624 Pécs, Szigeti u 12 
Telefon: (72)-536-015  FAX: (72)-536-106  E-mail: tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu 

BEFOGADÓ és ELENGEDŐ NYILATKOZAT 

Neurológia gyakorlathoz 

FONTOS: Ahhoz, hogy 6. éves gyakorlatát a PTE ÁOK Klinikáin kívül tölthesse, a befogadó intézmény és a 
tantárgyfelelős aláírása szükséges. Jelen űrlapot hiánytalanul kitöltve a GYAKORLAT MEGKEZDÉSE  
ELŐTT szíveskedjék leadni a Tanulmányi Hivatalban.  Gyakorlatát abban az esetben kezdheti meg, ha a 
Tanulmányi Hivatal ügyintézője az űrlap kitöltésének helyességét jóváhagyta.  

Vezetéknév: Utónév: 

E-mail cím: EHA kód: .PTE 

Levelezési cím:  Telefonszám: 

 

Klinika/kórház teljes neve (osztály is!): 

 

Cím: 

 

Gyakorlat időtartama (-tól/-ig): 

Gyakorlat hossza (órában): Gyakorlatvezető neve: 

Gyakorlatvezető beosztása: E-mail címe: 

Telefonszáma: Fax: 
Tematika Neurológia gyakorlathoz:  

1. A klinikai gyakorlat időtartama 4 hét (120 óra). A gyakorlat alatt maximum 15% hiányzás engedhető meg. 
 

2. A klinikai gyakorlat napi 7 óra időtartamú.  
 

3. Minden hallgató oktatásáért egy neurológiai szakvizsgával rendelkező orvos (tutor) a felelős. A hallgatóknak 
követniük kell a szakorvos instrukcióit. Elvárt, hogy a szakorvos által felügyelt betegek eset történetét a 
hallgatók ismerjék. Szintén elvárt, hogy a hallgatók aktívan résztvegyenek a betegek neurológiai vizsgálatában, 
a diagnosztikus és terápiás döntések megtervezésében.  

 
4. A hallgatóknak meg kell látogatniuk és ismerniük az osztály munkájában segítséget nyújtó diagnosztikai 

egységeket (CT/MRI, EEG, EMG/ENG, kiváltott válaszok, a. carotis és a. vertebralis ultrahangos vizsgálat, 
izom és perifériás ideg hisztológiai vizsgálatok, lumbalis liquor vizsgálata) 

 
5. Javasolt, hogy a hallgatók hetente két alkalommal vegyenek részt osztályos nagyviziteken és legyen                  

betekintésük az osztályhoz tartozó szakrendelések működésébe. 
 

Elfogadom, hogy a hallgató a fenti tematika szerint köteles elvégezni a gyakorlatot.  

Gyakorlatvezető aláírása: Dátum / Pecsét: 

 

 

 

 

A. A Hallgató személyes adatai 

B. A gyakorlatra vonatkozó adatok (a befogadó intézmény tölti ki): 



 
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 
Általános Orvostudományi Kar 

Tanulmányi Hivatal 

 
                          

  

Klinika teljes neve: 

 

Tantárgyfelelős neve: 

Megjegyzés: 

 

 Gyakorlatot elfogadom   Gyakorlatot nem fogadom el 

Aláírás: Aláírás: 

Dátum / Pecsét: Dátum / Pecsét: 

 
 

A jelentkezés a formai követelményeknek 
megfelel. 

 

Hivatalvezető neve: 

Megjegyzés: 

 

 Jelentkezést elfogadom   Jelentkezést nem fogadom el 

Aláírás: Aláírás: 

Dátum / Pecsét: 

 

Dátum / Pecsét: 

 

C. A PTE ÁOK tantárgyfelelősének nyilatkozata 

D. A Tanulmányi Hivatal vezetőjének nyilatkozata 


