Szigorló év
Szigorló évre történő bejelentkezés feltételei:
Aki a tantervben előírt kötelező tárgyakból kreditet szerzett, illetve a kritériumkövetelményeket teljesítette,
valamint teljesítette:


testnevelés (4 db)



kötelező nyári gyakorlatok (4 db)



választható tárgyakból a szükséges minimális kredit 90%-át teljesítette (elektív diplomához: 34 + 20
szakdolgozat, fakultatív diplomához: 18) - hatodéven 1 v. 2 elektív/fakultatív tárgy teljesíthető



konzulensi nyilatkozat leadása (2018. május 11.)

Az Angol szaknyelvi záróvizsga hatodéven is teljesíthető (kivéve azoknak a hallgatóknak, akik tanulmányaikat a

2016/2017. tanévben vagy azután kezdik meg).
Neptun – Előrehaladás vizsgálat (mintatanterv kiválasztása) menüpontban ellenőrizhetik le a teljesített tantárgyakat,
valamint a kreditpontokat, a nyelvvizsga adatokat pedig a Saját adatok – Képzettségek – Nyelv menüpontban!

Szigorló év menete
A szigorló év egy osztatlan év, gyakorlatokból és vizsgákból épül fel, azonban a gyakorlatok, vizsgák teljesítése és a
költségtérítés megfizetése miatt mindkét félévet aktiválniuk kell.
Aktiválás és tárgyfelvétel (a 8 kötelező tárgy felvétele): vizsgaidőszak utolsó hete; (választható kurzusok, angol
szaknyelvi záróvizsga felvétele augusztusban, a regisztrációs időszakban lehetséges).
Szigorló év kezdete: július első hete.


Júliustól májusig a gyakorlatokat végzik, illetve vizsgáznak (44 hét).



Szakdolgozat leadás (február), és védés április végéig.



Záróvizsga-időszak: (írásbeli központilag – OZVB által - meghatározott dátum) május vége-június eleje.



Diplomaosztó június vége - július eleje.

A pontos dátumokat a Kari honlapon frissítjük.

Gyakorlatok


8 gyakorlatot kell teljesíteni, mely 6 szigorlattal, 2 pedig félévközi jeggyel zárul.



Gyakorlatok sorrendjét, vizsgák beosztását Önök tervezik meg.



Gyakorlatra jelentkezni kizárólag a Neptun felületén (Tanulmányok - Kötelező szakmai gyakorlatok
menüpontban) lehetséges júniustól (a pontos indulásról később tájékoztatjuk Önöket).



PTE Klinikák, PTE háziorvosi mentorok esetében létszámkorlát van. Felesleges előre egyeztetni a klinikákkal,
mivel a Neptun jelentkezések alapján fogják fogadni a hallgatókat.



Jelentkezés határideje: a gyakorlat megkezdése előtt legkésőbb egy héttel, Családorvostan esetében 2
héttel.



PTE Klinikákhoz nem kell befogadó nyilatkozat, más klinikákhoz (egyetemi klinikák, oktatókórház, belföldi
és külföldi akkreditált kórházakhoz) szükséges. Erasmus/Humsirc csereprogramban részt vevő hallgatóknak
is be kell szerezniük a befogadó nyilatkozatot, nem elég az igazolás. Családorvostani praxisgyakorlat
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esetében mindenképpen szükség van befogadó nyilatkozatra, PTE mentorhoz is! Tantárgyfelelőssel nem
kell aláíratni sem a befogadó nyilatkozatot, sem a teljesítésigazolást, ezt a Neptunban az elektronikus
jóváhagyás váltja ki.


A gyakorlatokra 1 hetes időtartamokra, azaz blokkokra kell jelentkezniük. (össz. 44 blokk).
o

A gyakorlatok napi 6 órában végezhetők (heti 30 óra), de lehetőség van napi 8 (heti 40) órában is
végezni a gyakorlatot, de a tantárgyakra előírt minimális gyakorlati óra hosszát és hetet teljesíteni
kell. Betegség esetén a gyakorlatvezetővel kell egyeztetni a pótlásról.

Belgyógyászat gyakorlat: legalább 8 hét és legalább 300 óra (ebből 4 aktív hetet mindenképpen
valamelyik PTE belgyógyászati klinikán kell tölteni)
Gyermekgyógyászat: legalább 5 hét és legalább 180 óra
Sebészet: legalább 5 hét és legalább 180 óra
Szülészet-nőgyógyászat: legalább 5 hét és legalább 180 óra
Neurológia: legalább 3 hét és legalább 120 óra
Pszichiátria: legalább 3 hét és legalább 120 óra
Sürgősségi orvostan: legalább 2 hét és legalább 60 óra
Családorvostani praxisgyakorlat: legalább 2 hét és legalább 60 óra
Megszakíthatóság

Egyes gyakorlatok megszakíthatóak, azaz térbeli és időbeli eltéréssel több részben is teljesíthetők. A
Belgyógyászat kétszer, Szülészet-nőgyógyászat egyszer – időben és térben megszakítható;
Sebészet-traumatológia egyszer – térben megszakítható, időben nem. Sebészet gyakorlatot csak
általános, hasi illetve baleseti sebészeti osztályokon tölthetik.
A többi gyakorlat nem megszakítható.
Akkreditáció
A gyakorlatokat PTE Klinikán, PTE oktatókórházban, hazai egyetemi klinikán, az Európai Unió államaiban,
Norvégiában, Svájcban, Kanadában és az USA-ban az államilag akkreditált egyetemek klinikáin, akkreditált
hazai és külföldi kórházi osztályokon, és PTE háziorvosi mentoroknál, valamint akkreditált családorvosi
mentoroknál végezhetik.
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2012/akkr_gyakhelyek_tajekoztato_vegleges(1).pdf
Az ÁOK honlapján található lista az akkreditált kórházakról, illetve PTE háziorvosi mentorokról. Ha a választott
kórházi osztály nem szerepel a listán, akkor a jelentkezéshez akkreditációs igazolást is be kell szerezni, a
gyakorlati helyet Önöknek kell rögzíteni a Neptun felületen. Akkreditációs igazolás hiányában a gyakorlat
nem fogadható el. Humsirc/Erasmus gyakorlat esetében győződjenek meg arról, hogy az osztály akkreditált
osztály-e!
Az akkreditációs igazolásra vonatkozó szabályok:
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2014-15/Az_akkreditacio_es_annak_igazolasara_vonatkozo_szabalyok.pdf
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Jelentkezés menete

A szigorló éves gyakorlatok adminisztrációjáról dékáni utasítás rendelkezik:
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2017-2018/Dekani_Utasitas_NeptunKGY_.pdf


Kötelező szakmai gyakorlatok felületén találják a Tárgyakat → a tárgyakhoz rendelt Gyakorlati helyek
közül választhatnak→Blokkok (dátum és a PTE Klinikák esetén a szabad helyek számát látják)→Befogadó
nyilatkozat feltöltése (szükség esetén akkreditációs igazolás is)→Jelentkezés véglegesítése (pl. ezzel
foglalja be a helyet PTE jelentkezés esetén!). Befogadó nyilatkozatot és Teljesítésigazolást a Neptunban
tudnak generálni, de a honlapon is elérhetőek.



Ha nincs a gyakorlati helyek között a választott kórházi osztály, Önöknek kell felvinni új gyakorlati
helyként, rögzíteni kell az adatokat a Neptunban, és ez esetben akkreditációs igazolást is fel kell tölteni
a befogadó nyilatkozat mellé.



Jelentkezés határideje: gyakorlat megkezdése előtt legkésőbb egy héttel, Családorvostani praxisgyakorlat
esetében 2 héttel. Csak akkor kezdheti meg a gyakorlatát, ha a jelentkezés státusza Elfogadott jelentkezés .
A gyakorlatok helyszínét és idejét, valamint a dokumentumokat év közben is lehet módosítani, de
legkésőbb a gyakorlat megkezdése előtt 1 héttel. Ha véglegesítették a jelentkezést, de módosítani kell a
helyszínen vagy az időpontján, akkor a határidő előtt e-mailben jelezzék, hogy a véglegesítést feloldhassuk.
Határidő után nem tudunk segíteni.



A jelentkezéseket a TH ellenőrzi (Családorvostani praxisgyakorlat esetében az Alapellátási Intézet), a
gyakorlat teljesítését pedig a Tantárgyfelelős a Neptun felületén.



Jelentkezés státuszai: PTE klinikák és PTE mentorok esetén automatikusan elfogadott státuszra kerül a
véglegesítés után a jelentkezés.
Egyéb státuszok:
- Hallgatói tervezés - van lehetőség még módosítani a helyszínen és időponton a határidő előtt,
- Hallgatói véglegesítés – miután feltöltötte a szükséges nyomtatványokat és a Jelentkezés véglegesítése
gombra kattintott,
- Elfogadott jelentkezés - TH vagy az Alapellátási Intézet ellenőrizte és jóváhagyta a jelentkezést,
- Teljesítésigazolás beadva - a gyakorlat végeztével feltöltötték a teljesítésigazolást,
- Teljesített/Teljesítetlen – a tantárgyfelelős ellenőrizte a teljesítésigazolást,
- Pótlás - hiányzó dokumentum, vagy adat esetén TH ügyintéző, tantárgyfelelős pótlásra állíthatja a
gyakorlati jelentkezést.
A Neptun Kötelező szakmai gyakorlatok felületéről tájékoztató anyag a Végzős évfolyamok
menüpontban található:

http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2017-2018/Tajekoztato__Neptun_hatodeves_kuelso_gyakorlati_hely_magyar_vegleges.pdf
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Vizsgák, szakdolgozat, KKL


Vizsgaidőpontok a weben lesznek elérhetőek, melyek létszámkorlátosak. A tantárgyfelelősök az
évfolyamfelelőssel egyeztetnek a vizsgák időpontjáról és a létszámokról.



Vizsgaidőpontra előre feljelentkezhetnek a Neptun felületén a szokásos módon, de vizsgázni csak a
gyakorlat teljesítése után lehet (a vizsga előtt legkésőbb 2 nappal a teljesítésigazolás feltöltése Neptunba
kötelező, de vigyék magukkal az igazolást a vizsgára is).



Egy tárgyból 3 vizsgalehetőség van, dékáni méltányosságot nem lehet kikérni 4. vizsga letételére
hatodéven. A vizsgára történő fel- és lejelentkezés, C-vizsgadíj valamint a vizsgamulasztás szabályai
megegyeznek a TVSZ-ben előírt szabályokkal. Sikertelen vizsga a gyakorlat megismétlése nélkül két ízben
megismételhető („B” és „C” vizsgák).



Szakdolgozat: konzulensi lap leadása: 2018. május 11. A szakdolgozat formai és tartalmi követelményeit a
honlapon megtalálják. Szakdolgozat leadása és védése a Kari Tanács által kijelölt időpont. 2 példányban kell
a konzulensnek leadni, és az Intézet szervezi meg a védést. Dékáni pályamunka helyezéssel kiváltható a
szakdolgozat megírása, TDK helyezéssel pedig a szóbeli védés (mindkét esetben szükség van oklevelek
másolatára). A szakdolgozatot nem kell Neptunban felvenni, a jegyet a Tanulmányi Hivatal rögzíti a védési
jegyzőkönyv alapján.
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2017-2018/szakdolgozat_zarovizsga_2018.pdf



Klinikai Készségek Leckekönyvét 6. éven is kitölthetik. Dátum, aláírás minden sorba szükséges, Ha a
szakorvos ugyanazon az oldalon egy készségen belül többször aláír, dátum és aláírás szükséges minden
sorba, de egy (jól felismerhető) pecsét elegendő. Amennyiben ugyanazon az oldalon több különböző
készséget ír alá, minden készséghez egy pecsét szükséges (dátum és aláírás továbbra is minden sorban).
Külföldön végzett gyakorlat esetében a Klinikai készségek leckekönyvét aláíró szakorvosnak igazolnia
kell, hogy jogosult a készség igazolására. Ehhez a nyomtatványt a kari honlapon a Végzős évfolyamok
menüpontban tölthetik le és nyomtathatják ki (a megfelelő nyelv kiválasztása után). Az egyes
tevékenységek aláírására az adott készség oktatásában illetékes szakorvosok jogosultak (klinikai főorvos,
klinikai szakorvos, MediSkillsLab instruktor, egyetemi tanár, docens, adjunktus, tanársegéd).

Költségtérítés


A szigorló év költségtérítés díjáról és a kedvezményekről dékáni utasítás rendelkezik (honlap – Szabályzatok
és útmutatók).



Az őszi félévben egy alaptandíjat kell fizetni, mely az előző tanév éves költségtérítési díj 46%-a. Fizetési
határidő: augusztus eleje



A tavaszi félévben az egész éves gyakorlatok után számolunk tandíjat. Amennyiben a PTE Klinikán, PTE
oktatókórházban vagy PTE háziorvosi mentornál eltöltött gyakorlat ideje a 120 órát meghaladja, úgy a
fizetendő költségtérítési díj összege minden további megkezdett 30 óránként a hallgatóra vonatkozó
éves költségtérítési díj 1,5%-ával emelkedik.



Őszi félévben tanulmányi eredmény alapján és szociális alapon adható be kérelem tandíjcsökkentésre
augusztusban. Tavaszi félévre szociális alapon adható be január elején.



A második félév tandíját májusban számoljuk ki a feltöltött teljesítés igazolások alapján, és az írásbeli
záróvizsga előtt kell befizetni.



Akit csak a második félévre sorolunk át költségtérítéses képzésre, annak az egész éves gyakorlatok után
számolunk tandíjat, az alaptandíjat nem kell megfizetnie.
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A Karra vonatkozó határidőket a tanév időbeosztásában tesszük közzé, illetve e-mailben is kapnak
értesítést.

Tájékoztatók, határidők
Végzős évfolyamok menüpontban információk, határidők, nyomtatványok elérhetők. E-mailben is
tájékoztatjuk a teendőikről, fontos határidőkről.
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