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Tisztelt Hallgatók! 

 

A Klinikai készségek leckekönyv igazolja a képzés során a klinikai gyakorlati feladatok teljesítését, 

mely informatív módon egészíti ki a PTE ÁOK elektronikus tanulmányi leckekönyvet. 

 

A Klinikai készségek leckekönyvet vezető klinikai oktatóink évtizedes munkával állították össze és 

újították meg, és tartalmazza az orvossá váláshoz szükséges, minden leendő orvostól 

megkövetelhető és a képzési idő alatt minden hallgató számára megtanítható gyakorlati ismereteket. 

A hallgatók az első évben kapják kézhez, és általában öt év áll rendelkezésükre a kitöltéshez, 

melynek részletes szabályai a Tanulmányi Hivatal honlapján valamint magában a leckekönyvben is 

megtalálhatók. 

 

A legfontosabbak röviden: 

 

1. A készségek elsajátítása történhet – ha van rá idő és lehetőség – a tantárgyi gyakorlatokon, a 

tanórák során, de tipikusan azon kívül a klinikákon vagy kijelölt kórházi osztályokon, 

Magyarországon és külföldön. 

 

2. Az aláírásra jogosultakat valamint az elvégzés lehetséges helyeit az adott tantárgy oktatásáért 

felelős klinika igazgatója és vezető oktatói jelölik ki (akkreditálják). A helyek és személyek listája a 

Tanulmányi Hivatal honlapján található. Folyamatosan várjuk a hallgatók javaslatait újabb 

gyakorlatos helyek ellenőrzésére és kijelölésére. 

 

3. A készség elsajátítása után annak igazolását az oktató lehetőleg azonnal elvégzi (a hallgató 

beírhatja az időpontot, az oktató nevét; az oktató pedig aláírja és lepecsételi, vagy orvosi 

pecsétszámát bejegyzi). Későbbi, utólagos kitöltés nem célszerű, hiszen az oktató nem biztos, hogy 

pontosan emlékszik a hallgatóra és az oktatási helyzetre. Ezért klinikai gyakorlatok során minden 

hallgatónál legyen kéznél a Klinikai készségek leckekönyve. 

 

4. Ha a leckekönyv egy oldalán ugyanaz az oktató több aláírást ad, elegendő pecsétjét oldalanként 

egyszer alkalmazni azonosítási célból. 

 

5. A Klinikai készségek leckekönyvre hivatalos dokumentumként vigyázni kell; elvesztés, 

megsemmisülés esetén a bejegyzéseket csak az adott készség igazolására jogosult oktató pótolhatja. 

 

6. A Klinikai készségek leckekönyvről célszerű legalább évente másolatot készíteni vagy 

beszkennelni.  

 

 

Hatékony klinikai gyakorlati felkészülést kívánva, tisztelettel: 

 

dr. Czopf László  

oktatási dékánhelyettes 


