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A vizsgák tetszőleges sorrendben tehetők le, de csak a gyakorlat elvégzése után. A záróvizsga feltétele: szigorlatok eredményes letétele, a
családorvosi praxisgyakorlat, sürgősségi orvostan gyakorlat letöltése és a 2014. április 30-ig megvédett záróvizsga dolgozat, orvosi szaknyelvi
vizsga.
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11-12 szemester (40 hét) Szigorló Modul

2013/2014. TANÉV

Szigorló év: 2013. augusztus 05. – 2014. május 11. (40 hét)

A VI. (SZIGORLÓ) ÉVRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az általános orvosi tanulmányok hatodik tanévének szerkezete lényegesen eltér az előzőektől.
Kötelező tárgyait, az egyes gyakorlati periódusok időtartamát és az előírt vizsgákat a tanterv rögzíti.
A szigorló évre vonatkozó szabályokat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Általános
Orvostudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések A hatodik évre vonatkozó különleges
rendelkezések c. fejezete rögzíti.
Általános tudnivalók
•
•
•
•

•

•

Minden hallgató a megadott ötféle sorrend (vagy egyéni) valamelyike szerint kell, hogy
végezze gyakorlatait, a már jóváhagyott beosztás szerint. A sorrenden év közben változtatni
csak kivételes esetben, tárgyfelelősi engedéllyel lehet.
A gyakorlatra annak tényleges megkezdésekor a választott klinika/kórház tanulmányi
felelősénél kell jelentkezni.
Az egyes gyakorlatok teljesítését a leckekönyvben ill. egyéni gyakorlati igazolás űrlapok
aláíratásával igazoltatni kell.
A leckekönyveket az első gyakorlatok végéig, pécsi gyakorlat esetén a Tanulmányi Hivatal
küldi ki a gyakorló hely titkárságára. Ha első gyakorlatát nem Pécsett töltötte, leckekönyvét
átveheti a Tanulmányi Hivatalban, augusztus közepétől. Ettől kezdve a szigorló év végéig a
leckekönyv a hallgatóknál van.
Bármely tárgyból szigorlatot csak a gyakorlat igazolt (!) letöltése után lehet tenni. Vizsgákra
jelentkezni az adott klinika Titkárságán kell. Egy tárgyból csak egy vizsgaidőpont köthető le
előre. Sikertelen vizsga javítása kétszer kísérelhető meg a rendelkezésre álló vizsganapok
bármelyikén. A „C” utóvizsgára vizsgadíjat (2500 Ft.) kell fizetni a pénztárban. Kötelező
ismétlő gyakorlat nincs. Vizsgáit úgy ossza be, hogy figyelembe veszi, a klinikák
fogadókészsége is véges lehet, tehát lehetőleg ne az utolsó vizsgahétre korlátozza szigorlatait.
A VI. évfolyamos hallgatók megtisztelő kötelessége, hogy leadják (titkos) szavazatukat az
írásbeli záróvizsga napján addigi PTE Általános Orvostudományi Karán végzett tanulmányaik
legjobb előadó oktatójára, legjobb gyakorlatvezetőjére, legjobb klinikára, legjobb intézetre. A
vizsga előtt kézhez kapott szavazólapon 3-3 név jelölhető meg. Ezek összesítése alapján kerül
sor egy-egy Romhányi-emlékérem és kilenc Kiváló gyakorlatvezető-emlékérem, valamint a
legjobb klinika és intézet megtisztelő cím átadására.

Külföldön és a nem PTE ÁOK oktatókórházaiban tervezett gyakorlattal kapcsolatban a
következő lépésekre van szükség
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. Az akkreditációról bővebben a Tanulmányi Hivatal weboldalán olvashat.
1. Fogadónyilatkozatot kell hozni attól az intézménytől ahol a gyakorlatot végezni kívánja (angol
vagy német nyelven). Az Űrlapot a Tanulmányi Hivatal szigorló hallgatóknak készült
menüpontjából töltheti le, a megfelelő nyelvre váltva.
2. A fogadó fél ennek aláírásával tanúsítja, hogy a gyakorlat feltételeit azok ismeretében biztosítja.
3. Az aláírt nyilatkozatot a tantárgyfelelőssel is el kell fogadtatni.
4. Ha a feltételeknek megfelel, írásos engedélyt kap a gyakorlat elvégzésére.
5. A gyakorlat megkezdése előtt 3 héttel adja le az űrlapot a Tanulmányi Hivatalba.

Ha nem a fentiek szerint jár el, és előzetes engedély nélkül végez külföldön gyakorlatot, számolnia
kell azzal, hogy gyakorlatát utólag famuláló gyakorlatként egyetemünk nem fogadja el, azt itthon
újra el kell végeznie. Természetesen ez azzal jár, hogy a záróvizsgára bocsátás időpontja kitolódik.
A szigorló évre vonatkozó valamennyi kérelmet a Tanulmányi Hivatalban kell leadni, a tanulmányi
ügyintéző részére.
FIGYELEM, VÁLTOZÁS! A korábbi évek Feedback tapasztalatai alapján úgy véljük, hogy a
gyakorlati helyek értékelése elengedhetetlen Karunkon a minőségi oktatás megtartása érdekében.
Így felhívom szíves figyelmét, hogy a gyakorlatok letöltése után szíveskedjen kitöltve leadni az
értékelő lapot a Tanulmányi Hivatalban. Az értékelő lap elérhető a Tanulmányi Hivatal honlapján
a
szigorló
éves
menüpontban:
http://aok.pte.hu/docs/th/file/2013/Gyakorlati_hely_ertekelo_magyar_2_0.pdf
Az értékelő lap leadása minden gyakorlat letöltése után szükséges, tekintet nélkül arra, hogy
Pécsett vagy Pécsen kívül töltötte a gyakorlatot.

Családorvostani praxisgyakorlat, Sürgősségi orvostan
•

•
•

A belgyógyászatot követő 2 hetes családorvosi praxis gyakorlatot a Családorvostani Intézet által
kiadott listán szereplő praxisokban lehet teljesíteni. Jelentkezni a Családorvostani Intézet
titkárságán kell! A teljes évre szóló lista elérhető a tanév kezdetétől. Jelentkezését minél
korábban adja le annak érdekében, hogy Ön számára is megfelelő helyen tölthesse
gyakorlatát.
Sürgősségi orvostan gyakorlat 8 nap intenzív osztályon történő gyakorlatból és 10 eset kocsival
történő “kiszállásból” áll. A gyakorlat első napján az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás
Intézet titkárságán kell jelentkezni (volt Megyei Kórház „C” épülete)
A gyakorlatok teljesítése után kapott igazolást bemutatva a tárgyfelelős írja be félévközi jegyét
leckekönyvébe.

Gyakorlatok sorrendje
I.gyakorlat

Gyakorlatok

Belgyógyászat
Családorvostani praxis gyakorlat
Gyermekgyógyászat
Sebészet
Sürgősségi orvostan
Szülészet-Nőgyógyászat
Neurológia
Pszichátria

2013.08.05-2013.10.13.
2013.10.14-2013.10.27.
2013.10.28-2013.12.08.
2013.12.09-2014.01.19.
2014.01.20-2014.02.02.
2014.02.03-2014.03.16.
2014.03.17-2014.04.13.
2014.04.14-2014.05.11.

Vizsgaidőpontok
2013.10.09-10-11.
2013.12.04-05-06.
2014.01.15-16-17.
2014.03.12-13-14.
2014.04.09-10-11.
2014.05.07-08-09.

II.gyakorlat
Gyermekgyógyászat
Sebészet
Sürgősségi orvostan
Szülészet-Nőgyógyászat
Neurológia
Pszichátria
Belgyógyászat
Családorvostani praxis gyakorlat

2013.08.05-2013.09.15.
2013.09.16-2013.10.27.
2013.10.28-2013.11.10.
2013.11.11-2013.12.22.
2013.12.23-2014.01.19.
2014.01.20-2014.02.16.
2014.02.17-2014.04.27.
2014.04.28-2014.05.11.

2013.09.11-12-13.
2013.10.22-24-25.
2013.12.18-19-20.
2014.01.15-16-17.
2014.02.12-13-14.
2014.04.23-24-25.

III gyakorlat
Sebészet
Sürgősségi orvostan
Szülészet-Nőgyógyászat
Neurológia

2013.08.05-2013.09.15.
2013.09.16-2013.09.29.
2013.09.30-2013.11.10.
2013.11.11-2013.12.08.

Pszichátria
Belgyógyászat
Családorvostani praxis gyakorlat
Gyermekgyógyászat

2013.12.09-2014.01.05.
2014.01.06-2014.03.16.
2014.03.17-2014.03.30.
2014.03.31-2014.05.11.

2013.09.11-12-13.
2013.11.06-07-08.
2013.12.04-05-06.
2013.12.31-2014.01.0203.
2014.03.12-13-14.
2014.05.07-08-09.

IV. gyakorlat
Szülészet-Nőgyógyászat
Neurológia
Pszichátria
Belgyógyászat
Családorvostani praxis gyakorlat
Gyermekgyógyászat
Sebészet
Sürgősségi orvostan

2013.08.05-2013.09.15.
2013.09.16-2013.10.13.
2013.10.14-2013.11.10.
2013.11.11-2014.01.19.
2014.01.20-2014.02.02.
2014.02.03-2014.03.16.
2014.03.17-2014.04.27.
2014.04.28-2014.05.11.

2013.09.11-12-13.
2013.10.09-10-11.
2013.11.06-07-08.
2014.01.15-16-17.

2013.08.05-2013.09.01.
2013.09.02-2013.09.29.
2013.09.30-2013.12.08.
2013.12.09-2013.12.22.
2013.12.23-2014.02.02.
2014.02.03-2014.03.16.
2014.03.17-2014.03.30.
2014.03.31-2014.05.11.

2013.08.28-29-30.
2013.09.25-26.27.
2013.12.04-05-06.

2014.03.12-13-14.
2014.04.23-24-25.

V.gyakorlat
Neurológia
Pszichátria
Belgyógyászat
Családorvostani praxis gyakorlat
Gyermekgyógyászat
Sebészet
Sürgősségi orvostan
Szülészet-Nőgyógyászat

2014.01.29-30-31.
2014.03.12-13-14.
2014.05.07-08-09.

Zavartalan évkezdést, értékes tapasztalatgyűjtést és sikeres vizsgákat kívánok!
Zsupán Tímea
ügyvivő szakértő, hatodéves ügyintéző
PTE Általános Orvostudományi Kar
Tanulmányi Hivatal
H-7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel.: +36 72/536-000/31135. mellék
Fax: +36 72/536-106

