
 

  

Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.  

  

  
    PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM   

  
Általános  Orvostudományi Kar   

Dékáni Hivatal   

8/2021 (11.10.) számú Dékáni Utasítás a koronavírus járvánnyal 

összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzetben történő oktatásról és 

vizsgáztatásról  

a 2021/2022. tanévben 

- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva -1 
 

  

 

Preambulum  

  

A veszélyhelyzet elrendeléséről szóló hatályos Kormányrendeletre figyelemmel, valamint az orvos- és 

egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók járványügyi védekezésben történő részvételéről 

szóló 539/2021. (IX. 21.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtásának érdekében a Pécsi 

Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán folyó oktatás és vizsgáztatás speciális 

szabályozására a jelen Dékáni Utasításban kerül sor. 

  

 

1. § Az utasítás célja  

  

A koronavírus járvány kapcsán kialakult veszélyhelyzet alatt a kari részletszabályokat – a 

jogszabályokban és Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (PTE SZMSZ 5. számú melléklet, továbbiakban: 

TVSZ) 17. számú mellékletében meghatározott speciális rendelkezésekben előírtakon kívül – jelen 

Dékáni Utasítás határozza meg.  

  

 

2. § Az utasítás hatálya  

  

Az utasítás hatálya kiterjed minden a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karral 

(továbbiakban: Kar vagy ÁOK) hallgatói jogviszonyban álló hallgatóra, PTE ÁOK oktatói, kutatói 

munkakörben foglalkoztatott munkavállalókra és oktatási feladatokat ellátó személyre, valamint a Pécsi 

Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: PTE SZMSZ), illetve annak 

21. számú mellékletében, az Általános Orvostudományi Karának Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglalt valamennyi szervezeti egység munkatársára.  

  

 

3. § Oktatás  

  

(1) A Kar a 2021/2022. tanév őszi szemeszterétől a képzés gyakorlati jellegére figyelemmel az oktatást 

elsődlegesen jelenléti formában valósítja meg a tanév időbeosztásában meghatározott menetrendnek 

és határidőknek megfelelően.  

 

(2) A veszélyhelyzet időszakában az oktatás megszervezése az aktuálisan érvényben lévő higiéniai és 

járványügyi szabályok betartásával lehetséges.  

  

                                                           
1 Módosítva 2022. május 31. napján 
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(3) Az oktatásra vonatkozó kari alapelvek:  

⎯  A tantárgyfelelősöknek szükséges a kurzus tananyagát elérhetővé tenni a PotePedia felületén a 

hallgatók számára.   

⎯  Szükséges az évközi számonkérések gyakoribbá tétele (tesztek, beadandók, feladatok, 

projektek), és a félévközi teljesítések előnyben részesítése a vizsgajegyek kialakításában 

(megajánlott jegyek, vizsgaidőszak lebonyolításának megkönnyítése).  

  

(4) Amennyiben a hallgató kirendelés, önkéntes munka, járványügyi megfigyelés miatt nem tud részt 

venni a jelenléti oktatásban, úgy ez időre a távolléte igazolt hiányzásnak minősül. Amennyiben erre 

lehetőség van, úgy a tantárgyfelelős és az oktató döntése szerinti módon és mennyiségben biztosíthat 

pótlási lehetőséget a hallgató számára. 

 

(5) Azon hallgatókra, akik nem tudják igazolni, hogy hiányzásuk a járvány miatti akadályoztatásuk 

következtében történt, a hiányzásokra érvényes általános szabályok vonatkoznak.  

 

(6) Amennyiben bármely választható tantárgy oktatása járványügyi okból lehetetlenné válik, biztosítani 

kell a hallgatók számára a lehetőséget a kreditveszteség elkerülésére, a szorgalmi időszak során 

másik választható tantárgyhoz történő csatlakozásra. Ebben az esetben a pótlólagosan felvett tantárgy 

számonkéréseinek teljes körű teljesítése a félév végi aláírás és kreditszerzés feltétele.  

  

 

4. § Vizsgáztatás  

  

(1) A vizsgaidőszak vizsgáinak megszervezése során a tantárgyfelelősöknek törekedniük kell a tanterv 

szerinti, jelenléti vizsgaformák megtartására.  

  

⎯  A hallgatók számára a tantárgyfelelősöknek a megszokotthoz képest több vizsgalehetőséget 

szükséges biztosítaniuk. Írásbeli vizsga esetén a megszokott 5 helyett legalább 6 

vizsgalehetőséget kell meghirdetni, szóbeli vizsgák esetén minden vizsgahétre legalább két 

vizsganap szervezendő, és az összes vizsgalehetőségek számának meg kell haladnia a tantárgyra 

jelentkezett hallgatók létszámának kétszeresét.  

- Szóbeli vizsgák esetén egy vizsganapot a vizsgaidőszak utolsó két napjára kell időzíteni. 

⎯  A tantárgyfelelősnek lehetősége van a vizsgaidőszak során is további vizsganapok és 

vizsgaidőpontok meghirdetésére, valamint akár, a hallgatókkal történő egyeztetést követően és 

az alapján, hétvégi, munkaszüneti napokra (szombat, vasárnap) is vizsgát kiírni. 

⎯  A helyszíni vizsgák esetén gondosan meg kell szervezni a megfelelő egészségügyi feltételek 

biztosítását. A vizsgáztatás az aktuálisan érvényben lévő higiéniai szabályok betartásával 

lehetséges.  

 

(2) A vizsgákról dokumentáltan járványügyi okból történő hallgatói hiányzás igazolt hiányzásnak 

minősül, a hallgató a vizsgalehetőségét nem használja el, a védőmegfigyelést követő bármelyik 

szabad vizsgaidőpontra feljelentkezhet.  
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(3) A TVSZ 17. számú mellékletében meghatározott speciális rendelkezésekben szereplő második 

dékáni méltányossági lehetőség továbbra is fennállhat a járvány által hátrányosan érintett hallgatóink 

számára, a melléklet hatálya idején.  

 

 

5. § Klinikai szakmai gyakorlatok  

  

(1) Az általános orvos szakos hallgatók klinikai szakmai gyakorlataik időtartamára a mindenkor a 

helyszínen érvényes járványügyi szabályok betartása mellett léphetnek be a PTE Klinikai Központ 

területére. A klinikai szakmai gyakorlatokat érintő tantárgyak: Szigorló év gyakorlatai, 

Belgyógyászat nyári gyakorlat, Sebészet nyári gyakorlat, Az orvosi kommunikáció gyakorlata – 

nyári gyakorlat, Ápolási ismeretek - gyakorlat és Klinikai szakmai blokkgyakorlat.  

  

(2) A fogorvostan hallgatók a szakmai gyakorlatok időtartamának idejére, a mindenkor a helyszínen 

érvényes járványügyi szabályok betartása mellett léphetnek be a PTE Klinikai Központ Fogászati és 

Szájsebészeti Klinika területére. A fogorvos szak szakmai gyakorlatait érintő tantárgyak: 

Asszisztensi gyakorlat, Dentoalveoláris sebészeti nyári gyakorlat, Integrált fogászat.  

 

(3) A nyári és szigorló évi szakmai gyakorlatok a tantárgyleírásokban szereplő követelményrendszer 

alapján töltendők le. A gyakorlatok időtartama a tantárgyleírásban meghatározott óraszám alapján 

kerül elszámolásra. Elfogadható ügyeleti, napi nyolc órát meghaladó, éjszakai vagy hétvégi 

tevékenység is.  

 

(4) A jelen járványügyi veszélyhelyzet időszakában továbbra is érvényesek a korábbi járványügyi 

veszélyhelyzetben kialakított módosítások, melyek a nyári szakmai gyakorlatokat és a szigorló év 

egészét érintik:   

⎯  A hallgatóknak célszerű klinikai szakmai gyakorlataikat hazai és nemzetközi graduális 

orvosképzés klinikáin és oktatókórházaiban letölteniük, de a gyakorlatok helyszínére vonatkozó 

akkreditációs szabályokat kivételesen csak javasolt, de nem kötelező figyelembe venni.   

⎯  Ambuláns egészségügyi ellátóhelyeken töltött gyakorlatok is elfogadhatók a tantárgyfelelős által 

meghatározott feltételekkel.  

⎯  A gyakorlati idő kiterjeszthető ügyeleti időszakra és hétvégére.  

⎯  A hallgatói kirendelt és önkéntes munka beszámítható gyakorlatként a tantárgyfelelős által 

meghatározott mértékben.  

 

(5) A járványügyi veszélyhelyzet időszakában a szakmai gyakorlatok megszervezése az aktuálisan 

érvényben lévő higiéniai, járványügyi szabályok betartásával lehetséges.  

  

 

6. § Kirendelt és önkéntes munka  

  

A kirendelt és önkéntes munka gyakorlati képzésbe történő beszámításának menetéről és feltételeiről 

továbbra is a Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2/2020 (04.06.) számú Dékáni Utasítás és A 
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járványügyi veszélyhelyzet idején végzett önkéntes és a kirendeléses formában teljesített hallgatói 

egészségügyi munka beszámítási rendszerének eljárási rendje rendelkeznek. 

 

7. § Záró és hatályba léptető rendelkezések  

  

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Utasítás 2022. augusztus 31. napjáig hatályos.2 

 

Pécs, 2021. november 10. 

                  Dr. Nyitrai Miklós   

                    dékán 

 

Záradék: 

 

A jelen Dékáni Utasítás módosítása 2022. június 1. napján lép hatályba. 

 

Pécs, 2022. május 31. 

 

 

          Dr. Nyitrai Miklós   

                    dékán 

 

                                                           
2 Módosítva 2022. május 31. napján. 


