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A járványügyi veszélyhelyzet idején végzett önkéntes és a kirendeléses formában 

teljesített hallgatói egészségügyi munka beszámítási rendszerének eljárási rendje 
 

A beszámítás alapfeltételei: 

 

1. A Klinikai Készségek Leckekönyv (KKL) készségei közül hetente, átlagban legalább négy 

készség dokumentált teljesítése, az erről szóló igazolást a hallgatói munka igazolásának 

másolatával együtt a Tanulmányi Hivatalban való leadása 

2. Naponta, átlagban legalább 5 hallgató-páciens kontaktussal, kommunikációval, 

mintavétellel, járványügyi vagy egészségügyi munkával járó tevékenység elvégzése 

 

A hallgatók kérésének megfelelően a munkájuk beszámítása a letöltött hetek száma alapján történik 

a következő tanévig. 

 

Klinikai modulban való elszámolás lehetősége: 

1. Klinikai szakmai blokkgyakorlat technikai kredit formájában.  

2. Klinikai szakmai blokkgyakorlatként el lehet fogadtatni tantárgyi kredittel (két hét szabályos 

letöltése 2 elektív - vagy a hallgató választása szerint fakultatív - kreditet jelent) (max. 

16,7% "pótolt hiányzás" elszámolásával - lehetőség szerint az elmulasztott tanórákat pótolni 

kell).  

A blokkgyakorlati tantárgyi vagy technikai kredit nem osztható meg, egy hetes periódus nem 

számolható el. Az I-III. éves hallgatók esetében erre nincs lehetőség. 

 

A negyed- és ötödéves orvostanhallgatók az aktuális szemeszterben blokkgyakorlat vagy nyári 

szakmai gyakorlat formájában nem érvényesített hallgatói munkát a kiállított igazolásban szereplő 

hetek száma alapján a következő tanév végéig beszámíttathatják a nyári Sebészet gyakorlatba 

és/vagy a szigorló évi gyakorlatokba. 

 

A szigorló hallgató választhat, hogy szabadon választott gyakorlatként (0 kredit), klinikai szakmai 

blokkgyakorlatként (két hét munka alapján 2 elektív vagy fakultatív kredit) kívánja-e elfogadtatni a 

letöltött heteket vagy/és szigorló évi gyakorlatba kéri a beszámítást.  

 

A klinikai szakmai gyakorlatokba történő beszámítás: 

Nyári Ápolási ismeretek gyakorlat: max. 1 hét (30 óra) 

Nyári Belgyógyászat gyakorlat: max. 1 hét (30 óra) 

Nyári Sebészet gyakorlat: max. 1 hét (30 óra) 

Belgyógyászat – szigorló év: max. 2 hét (60 óra)  

Családorvosi praxisgyakorlat - szigorló év: max. 2 hét (60 óra)  

Gyermekgyógyászat - szigorló év: max. 2 hét (60 óra)  

Neurológia - szigorló év: max. 1 hét (30 óra)  

Pszichiátria - szigorló év: max. 2 hét (60 óra)  

Sebészet-traumatológia - szigorló év: max. 2 hét (60 óra)  

Sürgősségi Orvostan - szigorló év: max. 2 hét (60 óra)  

Szülészet-Nőgyógyászat - szigorló év: max. 2 hét (60 óra)  

 

Egy időszak elszámolása csak egy jogcímen lehetséges! 
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Szigorló hallgatók esetében lehetséges többször két hét teljesítése is, ebben az esetben a letöltött 

kéthetes periódusokat különböző kötelező szakmai gyakorlatba lehet csak beszámítani, 

blokkgyakorlatként vagy önkéntes szabadon választható gyakorlatként lehet teljesíteni. 

 

A vizsgaidőszakban is lehetséges hallgatók részvétele az önkéntes vagy kirendelés keretében 

végzett tevékenységben, ezt az időszakot a következő formában számolhatja el a hallgató:  

1. Klinikai szakmai blokkgyakorlat technikai kredit (2 elektív vagy fakultatív kredit a 

következő szemeszterben vagy tanévben),  

2. A következő tanév végéig beszámítás szakmai gyakorlatba. 

 

A hallgató eltekinthet az önkéntes vagy kirendelés keretében végzett munka tantárgyi beszámításától, 

és a Kar tantervében szereplő gyakorlatokat vagy más tantárgyi elemeket a tanrendben szereplő 

módon teljesítheti. 
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1.számú melléklet 

 

IGAZOLÁS KIRENDELÉSBEN VÉGZETT VAGY ÖNKÉNTES MUNKÁRÓL 

a koronavírus járvány által okozott egészségügyi veszélyhelyzetben 

 

Vezetéknév: Keresztnév: 

E-mail cím: Neptun kód: 

Klinika/kórház/egészségügyi ellátó szerv teljes neve (osztály is): 

 

Cím: 

A kirendelés vagy önkéntes munka kezdő és 

befejező időpontja (kezdő- és végdátum): 

 

A kirendelésben végzett vagy önkéntes 

munka össz. óraszáma: 

 

A kirendelést vagy az önkéntes munkát 

vezető orvos/intézményvezető: 

 

A kirendelést vagy az önkéntes munkát 

vezető orvos elérhetősége, beosztása: 

 

 

Elvégzett gyakorlati készségek (részletes leírása):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Igazolom a hallgató által végzett önkéntes munkát. 

 Igazolom a hallgató által a kirendelés során végzett munkát. 

A kirendelést vagy önkéntes munkát vezető 

orvos aláírása: 

Dátum / Pecsét: 

 

A. A hallgató személyes adatai (hallgató tölti ki) 

B. A kirendelésben végzett vagy önkéntes munkára vonatkozó adatok (fogadó 

intézmény tölti ki) 
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    PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM   
  

Általános  Orvostudományi Kar   

   Tanulmányi Hivatal   

Beszámíttatni 

kívánt óraszám: 

Gyakorlat(ok)/tantárgy(ak) pontos megnevezése: 

  

  

  

  

Hallgató aláírása: Dátum: 

 

 

C. A kirendelés során végzett vagy önkéntes munka gyakorlati képzésbe történő 

beszámítása (hallgató tölti ki) 
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