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Tisztelt Hallgató! 
 
Az Általános orvos szak nyári szakmai gyakorlataival (Ápolási ismeretek, Belgyógyászat, Sebészet, 
Az orvosi kommunikáció gyakorlata) kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önt. 
 
Karunkon kiadásra került a 6/2020 (05.28.) számú Dékáni Utasítás, mely a koronavírus járvány 
miatti vészhelyzetre bevezetett távolléti, digitális oktatást és vizsgáztatást, valamint a klinikai 
szakmai gyakorlatokra vonatkozó szabályokat részletezi. Az utasítás 6. §-a értelmében a klinikai 
szakmai gyakorlatok idejére a hallgatók a PTE KK területére beléphetnek és az általános orvos 
szak nyári és szigorló éves gyakorlatait teljesíthetik. 
 
A gyakorlatokra történő jelentkezésre június 16. (kedd) 15:00-tól július 31. (péntek) 24:00-ig lesz 
lehetősége a Neptunban az alább leírtaknak és jelentkezési útmutatónak megfelelően. Ezen 
időpontot megelőzően a Neptunban a jelentkezési felületet nem érik el. 
 
Felhívom szíves figyelmét, hogy a kötelező nyári szakmai gyakorlatok időszaka megegyezik a Kari 
Tanács által a korábbiakban meghatározottal: 2020. június 29.-2020. augusztus 23. 
 
Kizárólag az elektronikus úton történő jelentkezés tekinthető érvényes jelentkezésnek mind a 
PTE klinikái (csak a listából választható, a TH által felrögzített létszámos PTE klinikai helyek 
érvényesek), mind a külső gyakorlati helyszínek esetében. Az egyes gyakorlatok jelentkezéseire 
kizárólag azon hallgatók jogosultak, akik a gyakorlathoz kapcsolódó tárgyat a tavaszi félév 
tárgyfelvételi időszakában a kurzuslistájukba felvették.  
A gyakorlat végeztével a teljesítésigazolásokat szintén a Neptunon keresztül kell majd eljuttatni a 
tantárgyfelelős részére, elektronikus elbírálásra, ennek feltöltési időszakáról a későbbiekben 
tájékoztatást küldünk. 
 
A Neptun gyakorlati regisztrációs felületének részletes használati útmutatóját a Tanulmányi 
Hivatal honlapján a Szakmai Gyakorlatok menüpontban. A lépésenkénti útmutatót kérem, 
figyelmesen olvassa el, és az abban szereplő instrukciókat kövesse. Az egyes gyakorlati hetekhez 
kapcsolódó jelentkezési és jelentkezés-véglegesítési határidő a gyakorlat kezdőnapja előtt 1 héttel 
van (vasárnap éjfél). 
 
Kérem, amennyiben a jelentkezés során technikai problémát tapasztal, észrevételét 
haladéktalanul, a jelentkezési határidőn belül jelezze tanulmányi ügyintézőjének e-mailben, 
képernyőmentési képet csatolva. 
 

Az Ön által esetlegesen teljesített önkéntes munka nyári gyakorlatként történő beszámításáról a 
2/2020 (04.06.) számú Dékáni Utasítás rendelkezik. Az önkéntes munka óraszámának 
beszámításról és annak mértékéről az adott nyári gyakorlat tantárgyfelelőse dönt. A Neptun 
Szakmai Gyakorlatok felületén kialakításra került az egyes nyári gyakorlatokhoz egy „Önkéntes 
munka” nevű gyakorlati hely, ahol Önnek a befogadó nyilatkozat helyett az önkéntes munkához 
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kapcsolódó szerződését kell feltöltenie. Az önkéntes munkával történő teljesítés igazolása az 
 Igazolás önkéntes munkáról a koronavírus által okozott egészségügyi vészhelyzetben űrlappal 
történik. A teljesítés elfogadásáról minden esetben a tantárgyfelelős dönt. Fontos: az önkéntes 
munka óraszáma az igazoláson megosztható és elismertethető a tárgyfelelős(ök) döntése alapján 
több gyakorlatba is, azonban már beszámított óraszám nem ismertethető el további gyakorlatba. 
Kérjük, amennyiben Ön a nyári gyakorlatot önkéntes munka keretében kívánja elfogadtatni, a 
gyakorlati helyeknél mindenképpen az „Önkéntes munka” jelzéssel ellátott gyakorlati helyet 
válassza ki és ne jelentkezzen a gyakorlatra a PTE KK adott klinikájának kiválasztásával, hogy 
jelentkezésével ne terhelje a klinika kapacitásait, és ezzel ne foglalja el a helyet hallgatótársai elől.  

 

Az orvosi kommunikáció gyakorlata esetében a gyakorlat a gyakorlat az Alapellátási Intézet és 
tárgyfelelős tájékoztatásának megfelelően önkéntes munkával vagy az általuk meghatározott 
feltételek alapján elkészített háziorvosi kommunikációval kapcsolatos beszámolóval/esszével 
teljesíthető. Önkéntes munka esetén kérem a fent írtak szerint járjon el, amennyiben beszámolót 
kíván beadni, úgy válassza az Alapellátási Intézet nevű gyakorlati helyet, hogy fel tudja tölteni a 
dokumentációt. További részletekről az intézetben/tárgyfelelősnél tud érdeklődni. 

 

Amennyiben a nyári gyakorlatával kapcsolatban további adminisztratív kérdése merülne fel, 
kérjük, forduljon bizalommal a tanulmányi ügyintézőjéhez. Amennyiben kérdése az önkéntes 
munka elfogadására vagy annak mértékére irányul, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot az 
elfogadtatni kívánt gyakorlat tantárgyfelelősével.  
 
 
 
Üdvözlettel: 
 
Potos Bernadett 
tanulmányi hivatalvezető 
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