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Tisztelt Hallgatók!
Tudomásomra jutott, hogy sajnos a klinikai gyakorlati oktatásunk minőségét számottevően
javítani célzó klinikai leckekönyvek szabályszerű kitöltése akadozik. Ezzel nagyszámú
hallgató kerül abba a veszélybe, hogy orvossá avatása hónapokkal késni fog. Mind
ismeretes az egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (2. melléklet 4. § (7), valamint 6. §
(2)) kimondja, hogy nem bocsátható államvizsgára az a hallgató, akinek klinikai
leckekönyve az előírásoknak megfelelően nincs kitöltve, illetve lezárva.
A leckekönyvet, amit vezető klinikusaink többéves munkával állítottak össze és az orvossá
váláshoz szükséges minimális gyakorlati ismereteket tartalmazza, a hallgatók a preklinikai
blokk elején („harmadévben”) kapják kézhez, és négy év áll rendelkezésükre
kitöltésükhöz. A kitöltés részletes szabályai a Tanulmányi Hivatal honlapján valamint –
rövidítve – magában a leckekönyvben is megtalálhatók.
A legfontosabbak röviden:
1. A készségek elsajátítása történhet – ha van rá idő és lehetőség – a hivatalos
gyakorlaton, de tipikusan azon kívül a klinikán, vagy kijelölt kórházi osztályokon – itthon és
külföldön.
2. Az aláírásra jogosultakat, valamint az elvégzés lehetséges helyeit az adott tantárgy
oktatásáért felelős klinika igazgatója jelöli ki (akkreditálja). A helyek és személyek listája a
Tanulmányi Hivatal honlapján találhatók. Folyamatosan várjuk a hallgatók javaslatait újabb
gyakorlatos helyek ellenőrzésére és kijelölésére.
3. A készség elsajátítása után annak igazolását a (helyszínen lévő!) oktatónak AZONNAL
el kell végezni (időpont és aláírás beírás). Miután a készségek gyakorlását egyidőben
kisszámú hallgató teheti meg, az aláírás nem különösebben megterhelő az oktató
számára. Későbbi kitöltés komolytalan, hiszen az oktató nem biztos, hogy emlékszik a
hallgatóra. Mindezek érdekében ilyen irányú tevékenység közben minden hallgatónál
legyen kéznél a klinikai készségek leckekönyve.
4. Ha ugyanazon készség elsajátítását több alkalommal kérik, azt eltérő időpontokban kell
megtenni – egyébként az elsajátítás nem lesz hatékony. Ezért kell eltérő dátum és aláírás.
5. Ha a leckekönyv egy oldalán ugyanaz az oktató (eltérő időpontokban) több aláírást ad,
elegendő pecsétjét oldalanként egyszer alkalmazni egyértelmű helyen azonosítási célból.
A leckekönyvek szabályos kitöltésének elmaradásáért mindazonáltal nem csak a
hallgatók, hanem részben az oktatók is felelősek. Ezt egyelőre a rendszer
“gyerekbetegségének” tekintjük. A cél érdekében az oktatók tájékoztatása,
együttműködésre késztetése mellett – egyszeri kivételként a következő
engedményeket tesszük:
A 2011-ben diplomát szerző hallgatóknál elnézzük, hogy nincs minden tevékenységhez
időpont megadva, de valamennyi tevékenység mellett egyedi aláírás szerepeljen, valamint
minden oldalon legyen oktatónként (legalább) egy pecsét.
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A 2012-ben diplomát szerző hallgatóknál a készségek legalább 1/3-a elsajátításának
igazolásánál teljes körű szabálykövetést várunk el, a fennmaradó számú készségek
igazolásánal elegendő csak a 2011-ben oklevelet szerzők esetére előírt aláírás és pecsét.
A 2013-ban diplomát szerző hallgatóknál elvárjuk, hogy a készségek igazolása legalább ¾
részben kifogástalan legyen.
A 2014-ben és azután oklevelet szerzők esetében valamennyi leckekönyvi igazolásnak
szigorúan meg kell felelnie az előírásoknak.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.
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