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Kedves Hallgató! 

 

A Kar hazai és nemzetközi akkreditációjának egyik fontos feltétele, hogy a hallgató a tanulmányi 
kötelességei teljesítésének részeként kórházi gyakorlatait kizárólag akkreditált kórházi osztályon töltse 
el. 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a későbbiekben külföldön szándékozik munkát vállalni (az USA-ban 
jelenleg sem) nem fogadják el diplomáját, ha nyári gyakorlatait vagy a szigorló évben végzett 
gyakorlatokat nem akkreditált kórházi, klinikai osztályon  töltötte. 

 

A szabályok értelmében akkreditáltnak tekintendők – a kar klinikáin kívül – az alábbi kórházi 
osztályok: 

 
1. A többi magyarországi orvostudományi kar klinikái 

2. A magyar orvoskarok által akkreditált magyar kórházi osztályok (oktatókórházak akkreditált 
osztályai). Felhívom szíves figyelmét, hogy a lista gyakran változik. Emiatt kérem, mindig a 
Tanulmányi Hivatal honlapján megtalálható aktuális listát vegye alapul. A graduális 
orvosképzés számára a magyar kórházi osztályok a szakorvosképzés számára történő 
akkreditációval együttesen folyik, így az akkreditált osztályok mindkét képzési szint számára 
azonosak. Fontos, hogy nem kórházakat, hanem kórházi osztályokat akkreditálunk! 

3. Az Európai Unió államaiban, Norvégiában, Svájcban, Kanadában és az USA-ban az államilag 
akkreditált egyetemek klinikái. 

4. Az Európai Unió tagállamain, Norvégián, Svájcon, Kanadán és az USA államain belül 
akkreditált  oktató kórházak. Egyes országokban – hozzánk hasonlóan – ezeket az egyetemek 
orvoskarai akkreditálják, más esetekben erre a célra létrejött országos testület végzi el a 
munkát. A külföldi, EU-n belüli oktatókórházak listája a Tanulmányi Hivatal honlapján 
található. A lista töredékes. Ha egy hallgató olyan kórházi osztályon akarja gyakorlatát 
eltölteni, amelyik nem szerepel a listán, de akkreditált, a hallgató kezdeményezze a kórház 
vezetésénél, hogy az akkreditációs dokumentumok másolatát küldjék el Tanulmányi 
Osztályunkra. 

5. Az Európai Unión, Norvégián, Svájcon, Kanadán és az USA államain kívül csak a MAB által 
akkreditált kórházak (www.mab.hu/joomla/doc/Accr-ClinicalSites_List.doc) fogadhatók el. 
Ezek folyamatosan bővülő listája is a Tanulmányi Hivatal honlapján tekinthető meg. 

 

A pécsi orvosi diploma védelmére, ezután mi sem fogadjuk el a tanulmányok részeként a nem 
akkreditált kórházi osztályokon töltött gyakorlatokat. 

 

Felhívom továbbá figyelmét arra, hogy az ÁOK klinikáin kívüli kórházi osztályokon történő 
gyakorlatok engedélyezéséhez új befogadó nyilatkozat és igazolás űrlap áll rendelkezésre. Az űrlapok 
a Tanulmányi Hivatal honlapjáról rövidesen letölthetők. 2012 május 1-ét követően már csak az új 
formájú lapokat fogadjuk el.     
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