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Dékáni Utasítás
a PTE ÁOK általános orvos szakos hallgatók szigorló éves (mintatanterv szerinti VI. év
vagy hatodév) gyakorlatokra történő jelentkezésről, a gyakorlatok tanulmányi rendszerben
történő regisztrációjáról és a vizsgák menetéről

Preambulum
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán (továbbiakban: PTE ÁOK vagy Kar) a
2015/2016-os tanévtől kezdve bevezetésre került az általános orvos szakos hallgatók számára a szigorló
éves gyakorlatokra történő jelentkezések elektronikus ügyintézése. A jelentkezések elektronikusan, a
Neptun tanulmányi rendszerben, a Kötelező szakmai gyakorlatok (továbbiakban Neptun KGY) felületen
történnek. A jelentkezés során a hallgatóknak lehetőségük van előre megtervezni a szigorló évben
letöltendő kötelező gyakorlataik időpontját és helyszínét, valamint lefoglalni helyeiket a létszámkorlátos
PTE klinikákon valamint egyéb (vidéki/külföldi) akkreditált kórházakban, klinikákon, ill. orvosi
rendelőkben.

Általános rendelkezések
Az utasítás célja
1. § A Neptun KGY rendszer célja a jelentkezések könnyebb átláthatósága, az oktatásszervezés és
tervezés megkönnyítése a PTE klinikákon; a papír alapú dokumentáció és kommunikáció csökkentése, a
gyakorlatok elvégzésének elektronikus felületen történő nyilvántartása, továbbá a gyakorlatok statisztikai
értékelésének megkönnyítése.
Az utasítás hatálya
2. § Jelen utasítás hatálya kiterjed minden, a PTE ÁOK-val jogviszonyban álló általános orvos szakos
hallgatóra, aki szigorló évét a soron következő tanévben kívánja megkezdeni (mintatanterv szerint haladók
esetében ez az ötödik évfolyamnak felel meg), továbbá minden szigorló évre beiratkozott hallgatóra, aki
aktuálisan a szigorló éves gyakorlatait tölti.

A gyakorlatok KGY tanulmányi rendszerben történő regisztrációja és a vizsgák menete

A jelentkezés általános feltételei
3. § (1) A szigorló évre történő bejelentkezés és a szigorló évi gyakorlatokra történő jelentkezés
mindhárom nyelvi programon kizárólag a Neptun KGY felületén történik. A dokumentumok elektronikus
feltöltéséhez lásd az 1. sz. mellékletet.

(2) A tanulmányi rendszer technikai hibája esetén a hallgatók a gyakorlatok elvégzéséhez a Tanulmányi
Hivatal weboldaláról tölthetik le a fogadó nyilatkozatok és a teljesítésigazolások űrlapjait. A lapokat a
kitöltést követően, a gyakorlatok végeztével, a tantárgyfelelősökkel aláíratva és lepecsételtetve, a
Tanulmányi Hivatalban kell leadni.
A szigorló éves blokkrendszer
4. § (1) A szigorló év gyakorlatai egy hetes időtartamokban, azaz blokkokban végezhetők el adott év
júliustól következő év májusig. A szigorló év összesen 44 blokkból épül fel.
(2) A gyakorlatok napi 6 munkaórában (azaz heti 30 órában) végezendők el. Ez az alapja a gyakorlati
időtartamok kiszámításának. Lehetőség van a gyakorlatok óraszámát rövidebb időszak alatt is teljesíteni
legfeljebb napi 8 (heti 40) órában. Az egyes gyakorlatok minimálisan megszabott időtartama tovább nem
csökkenthető, és a minimális időtartamok terhére hiányzás nem számolható el.
(3) A gyakorlatok a PTE ÁOK klinikáin, akkreditált családorvosi rendelőiben, valamint a Kar által
akkreditált hazai és külföldi oktatókórházi osztályokon végezhetők el a helyi szokásos orvosi
munkaidőben, abban az esetben is, ha a hallgató Erasmus vagy más nemzetközi csereprogramban vesz
részt.
(4) A gyakorlóhelyekre történő jelentkezés a klinikai kapacitásoknak megfelelő, a klinikaigazgatók által
megállapított létszámkorlátok alapján történik. Az adott blokkban fogadott hallgatók maximális létszámát
a szigorló év kezdetét megelőző naptári év februárjában Tanulmányi Hivatal teszi közzé a honlapján.
A jelentkezés menete a Neptun KGY felületén
5. § (1)A jelentkezések a szigorló év kezdetét megelőző május 31-ével indulnak.
(2) A jelentkezésre jogosult hallgatók a jelentkezési határidők figyelembe vételével választhatják ki a
blokkokat, a tárgyakat és gyakorlati helyeket. A jogosulatlanul jelentkezett hallgatók jelentkezései a
bejelentkezési időszak lezárását követően törlésre kerülnek.

(3) A szigorló éves tantárgyak és a jelentkezési határidők:
 Belgyógyászat (min. 8 hét és minimum 300 óra)
jelentkezési határidő: 1 héttel a kezdő blokk előtt
 Sebészet (minimum 5 hét és minimum 180 óra)
jelentkezési határidő: 1 héttel a kezdő blokk előtt
 Szülészet – Nőgyógyászat (minimum 5 hét és minimum 180 óra)
jelentkezési határidő: 1 héttel a kezdő blokk előtt
 Gyermekgyógyászat (minimum 5 hét és minimum 180 óra)
jelentkezési határidő: 1 héttel a kezdő blokk előtt
 Neurológia (minimum 3 hét és minimum 120 óra)
jelentkezési határidő: 1 héttel a kezdő blokk előtt
 Pszichiátria (minimum 3 hét és minimum 120 óra)
jelentkezési határidő: 1 héttel a kezdő blokk előtt
 Sürgősségi orvostan (minimum 2 hét és minimum 60 óra)
jelentkezési határidő: 1 héttel a kezdő blokk előtt
 Családorvostan (minimum 2 hét és minimum 60 óra)
jelentkezési határidő: 2 héttel a kezdő blokk előtt
A jelentkezések ellenőrzése és jóváhagyása a KGY felületén
6. § (1) A Tanulmányi Hivatal munkatársai rendszeresen ellenőrzik a jelentkezéseket a hallgatók által
feltöltött befogadó nyilatkozatok alapján. A jelentkezés abban az esetben érvényes, ha állapotát
„elfogadott jelentkezés”-re állítják a TH munkatársai. Amennyiben a jelentkezés hiányos (pl. hiányzik a
befogadó nyilatkozat), az állapotot „pótlás”-ra állítják, közölve a hallgatóval, hogy milyen hiányt kell
pótolnia. A Családorvostan gyakorlat állapot-beállítását és a jelentkezés ellenőrzését az Alapellátási
Intézet tantárgyfelelőse végzi.
(2) Az Erasmus vagy más nemzetközi csereprogramban résztvevő szigorló éves hallgatók esetében is
kötelező a befogadó nyilatkozat KGY-ben történő feltöltése. Az Erasmus keretein belül kimenő végzős
hallgatók a Learning Agreementben rögzítik a befogadó nyilatkozaton szereplő előírt tematikát, valamint a
kinti gyakorlóhelyen befogadó nyilatkozatot íratnak alá a gyakorlatvezetővel, melyet a Neptunban tudnak
feltölteni legkésőbb a gyakorlat megkezdésének hetében. A Humsirc programban részt vevő hallgatók
befogadó nyilatkozat hiányában ideiglenesen intézményi igazolást kötelesek feltölteni a KGY-be a
befogadó nyilatkozat helyére, majd a PTE ÁOK-nak a gyakorlóhelyen aláírt és hitelesített saját
befogadónyilatkozat formanyomtatványát pótlólag fel kell tölteniük legkésőbb a gyakorlat első hetének
végéig.
(3) A hallgatók kizárólag a Neptun KGY felületén regisztrált és „elfogadott jelentkezés” állapotú
gyakorlatot jogosultak megkezdeni.
(4) A gyakorlat elvégzését követően, a vizsgát megelőzően a hallgatók minden esetben – abban az esetben
is, ha a hallgató Erasmus vagy más nemzetközi csereprogramban teljesítette a gyakorlatát -

teljesítésigazolást töltenek fel elfogadott jelentkezésükhöz kapcsolódóan. A teljesítésigazolások
ellenőrzése és elfogadása a szigorló éves tárgyat meghirdetett tantárgyfelelős feladata és kötelezettsége.
(5) A Tanulmányi Hivatal a szigorló év utolsó blokkját követően ellenőrzi minden egyes hallgató
gyakorlati jelentkezését és teljesítését, azok állapotát és a feltöltött dokumentumok meglétét.
A szigorló év vizsgái
7. § (1) A szigorló év során a vizsgára jelentkezés a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül, az egész
tanév során folyamatosan lehetséges.
(2) A szigorló éves vizsgára jelentkezések szabályai (fel- és lejelentkezés határideje, vizsgamulasztás és C
vizsgadíj) megegyeznek a TVSZ-ben előírt szabályokkal. A szigorló évben a TVSZ-ben meghatározott
dékáni méltányosság nem igényelhető egy tantervi egységen belül tett negyedik vizsgalehetőség kérésére.
(3) A szigorló éves vizsgaidőpontokat és azok hallgatói létszámkorlátját a tantárgyak tantárgyfelelősei
határozzák meg a hallgatók évfolyamfelelőseivel egyeztetve. A vizsgaidőpontok esetleges módosítása,
bővítése szintén a tantárgyfelelős feladata.
(4) A szigorló évben a vizsgára bocsáthatóság feltétele, hogy a hallgató a Neptun tanulmányi rendszerben
a szigorló év mindkét szemeszterében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen, és a szigorló éves
tárgyakat a tanulmányi rendszer megfelelő felületén a szigorló év első szemeszterében felvegye. Csak az a
hallgató bocsátható vizsgára, aki a tantervben meghatározott óraszámú gyakorlatot a tantárgyleírásnak
megfelelően teljesítette, a Neptun KGY felületén „teljesített” állapotú gyakorlati regisztrációval
rendelkezik és a vizsgára jelentkezett.
(5) A Családorvostan és a Sürgősségi Orvostan tárgyak teljesítésigazolás alapján adott évközi jeggyel
végződnek.
(6) A szigorló év utolsó vizsgaidőpontját követően a Tanulmányi Hivatal ellenőrzi a hallgatók jegyeit a
Neptun indexsor bejegyzéseiben. A tantárgyak teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsáthatóságnak.

Záró és hatályba léptető rendelkezések
8. § Jelen utasítás 2018. június 29-én lép hatályba.

Dr. Miseta Attila
dékán

1. sz. melléklet

Tájékoztató a Neptun – 6. éves külső gyakorlatok jelentkezéséhez
A szigorló éves gyakorlatok időtartamára és helyszínére történő jelentkezések adminisztrációját a Neptunban
végezheti, melynek regisztrációs felületét a Tanulmányok – Kötelező szakmai gyakorlatok menüpontban éri el.
A jelentkezések során az adott képzéshez meghatározott jelentkezési időszakon belül ún. külső gyakorlati
tárgyakat (azaz a tantervben meghatározott nyolc szigorló éves tantárgyat) vehet fel, melyekhez kapcsolódóan
belső (PTE klinika vagy PTE oktatókórház) vagy külső gyakorlati helyre/helyekre jelentkezhet. A jelentkezés
kötelezően elvégzendő, csak az elektronikusan, a Neptunban tett és véglegesített jelentkezések érvényesek és
adnak jogalapot bárminemű felmerülő probléma orvoslására.

Külső gyakorlati tárgyak
A szigorló éves tantárgyakra két felületen kell jelentkezni: a megadott jelentkezési időszakon belül a 6. éves
külső gyakorlatok felületen a tantárgyakhoz kapcsolódó gyakorlatokra történő jelentkezés történik, a szigorló
éves beiratkozási és regisztrációs időszakban pedig a Tárgyjelentkezés felületen szükséges elvégezni a korábbi
félévekhez hasonlóan a tárgy-és kurzusjelentkezést, mely a későbbi vizsgajelentkezések előfeltétele

(megjegyzés: a szigorló év egységes, osztatlan tanulmányi évnek minősül, a tárgyjelentkezés az első aktiválást
követi, a második „félévben” már nem történik tárgyjelentkezés, csak kivételes esetben).

A gyakorlati helyekre történő jelentkezéshez szükséges legfontosabb paraméterek:

** Erasmus vagy Humsirc programban részt vevő hallgató befogadó nyilatkozat hiányában ideiglenesen intézményi igazolást (vagy
Erasmus program esetében a gyakorlatnak a tárgyleírásban a befogadónyilatkozaton felsorolt követelményeit is tartalmazó „learning

agreement”-et) köteles feltölteni a befogadó nyilatkozat helyére, majd a PTE ÁOK-nak a gyakorlóhelyen aláírt és hitelesített saját
befogadónyilatkozat formanyomtatványát pótlólag fel kell töltenie legkésőbb a gyakorlat első hetének végéig.

A gyakorlati helyek és blokkok regisztrációját a Külső gyakorlati tárgy névsora mellett lévő + jelre és a
„Jelentkezés/Bővebb” gombra kattintva tudja elvégezni. A gyakorlati helyek előugró ablakában két lista kerül
megjelenítésre egymás felett. A felső mezőben a „Felvett gyakorlati helyek” (azaz a már az elvégzett
jelentkezések) láthatóak, az alsóban azok, amelyekre jelentkezni lehet: „Felvehető gyakorlati helyek”. A
„Felvehető gyakorlati helyek”-nél a sorokban a gyakorlati helyek neve, kódja, típusa látható. A blokkonkénti
létszámkorláttal rendelkező PTE Klinikák esetén a szabad helyek száma is megjelenik. A sorvégi műveleti
lehetőséggel (Jelentkezés/Bővebb) tud a gyakorlati helyre jelentkezni.

Új gyakorlati helyek felvitele

Amennyiben az Ön által választott gyakorlati hely még nem szerepel a Neptun gyakorlati hely listájában,
lehetősége van új gyakorlati hely hozzáadására. Ezt a tárgysor melletti + gombra kattintást követő
„Jelentkezés”-re kattintva érhető el.

Kattintson az Új gyakorlati hely felvitele gombra, majd a felugró ablakban töltse be a szükséges adatokat.
Mindenképp megadandó értékek: gyakorlati hely neve, típusa, kommunikáció nyelve.

Kérem vegye figyelembe, hogy a betáplált gyakorlati helyeket a Tanulmányi Hivatal ügyintézői ellenőrizni
fogják, és amennyiben pótlás lesz szükséges (pl. akkreditációs igazolás), a jelentkezést visszaküldik Önnek
javításra.

Jelentkezés a gyakorlati blokkokra
Előreugró ablakban találja a gyakorlati blokkokat (1-től 44-ig). A blokkokról készült segédtáblázatot a
Tanulmányi Hivatal honlapjának Végzős évfolyamok menüpontjában is megtalálja. A jelentkezés kizárólag a PTE
ÁOK által meghatározott (heti alapú) blokkokra, valamint a gyakorlati hely típusának megfelelő szükséges
dokumentumok feltöltésével történhet. A blokkokra kattintva tudja kijelölni a heteket, majd a Mentés gombra
kattintva tudja véglegesíteni.
A jelentkezhető blokkok narancssárga színűek, a nem jelentkezhetőké szürkék. Azok, amelyekre nem
jelentkezhet pirosak (pl. betelt a létszám, másik tárgyból már jelentkezett azonos időszakra), amelyekre már
jelentkezett zöldek. A hét, a dátum, a szabad helyek száma és a jelentkezés státusza kiírásra kerül.
FONTOS: A felugró ablakra frissítést is alkalmazzon, hogy biztosan helyes létszámokat mutasson, azaz, hogy a
frissítéssel le tudja követni a jelentkezések miatti folyamatos szabad férőhelyszámok változását.

Megszakíthatóság
Egyes gyakorlatok megszakíthatóak, azaz térbeli és időbeli eltéréssel több részben is teljesíthetők. Ezek az
összefoglaló információk a gyakorlatok megszakíthatóságáról elérhetők a TH honlapján a Végzős évfolyamok
menüpontban.
A jelentkezés során a megszakítani kívánt gyakorlatot a következőképpen tudja menteni: minden egyes
gyakorlatrész kijelölését követően nyomja meg a Mentés gombot, majd folytassa a jelentkezést a következő
gyakorlatrész kijelöléséhez. Ez egyben arra is szolgál, hogy az ily módon frissített felugró ablakban már a
tényleges aktuális blokkonkénti létszámot látja majd (ezek ugyanis folyamatosan változnak a futó
jelentkezésekkel).

FONTOS: Megszakított gyakorlat esetén, kérem figyeljen arra, hogy kronológiai sorrendben válassza ki a
blokkokat, ellenkező esetben a rendszer nem fogja menteni

A jelentkezés státuszai
A jelentkezés folyamatának megfelelően nyomon tudja követni jelentkezésének státuszát az alábbiak szerint:


PTE Klinikák és egyetemi háziorvos mentorok esetében a sikeresen véglegesített jelentkezés
automatikusan elfogadott státuszba kerül, mivel ezen esetekben a jelentkezés valójában a megadott
létszámkapacitásokon belüli helyfoglalást jelent.



„Hallgatói tervezés” státuszra kerül minden gyakorlóhely esetén, amennyiben nem tölt fel szükséges
dokumentumot és/vagy nem véglegesíti jelentkezését.



„Hallgatói véglegesítés” státuszra kerül, amennyiben az előző pontban felsorolt gyakorlati
helytípusokhoz rendelt szükséges nyomtatványokat feltöltötte és a jelentkezést véglegesítette,



Elfogadott jelentkezés” státuszra kerül a jelentkezés PTE Klinikák esetében, illetve amennyiben a
hallgató által véglegesített jelentkezést a Tanulmányi Hivatal ügyintézője (Családorvostan gyakorlat
esetében pedig a tantárgyfelelős) az ellenőrzést követően jóváhagyta

FONTOS: A gyakorlati jelentkezéseket nem elegendő tervezési státuszban hagyni, kizárólag a véglegesített
jelentkezések jelentenek helyfoglalást a PTE klinikák esetében és tekinthetők érvényes jelentkezésnek a
külső gyakorlati helyek esetében is.

Fogadónyilatkozatok feltöltése
PTE Klinikák esetében nem kell fogadó nyilatkozatot feltölteniük, minden más gyakorlati hely esetén
szükséges a befogadó nyilatkozat, a gyakorlati hely típusok paramétereit bemutató táblázatnak megfelelően. A
befogadó nyilatkozatokat kinyomtatni és feltölteni is a Neptun rendszerén keresztül lehet.


Befogadónyilatkozatok kinyomtatása
A „Felvett gyakorlati helyek” listában a megfelelő névsor melletti + gombra kattintva válassza a
Nyomtatványok menüt, majd a felugró ablak legördülő menüjéből válassza ki a megfelelő
fogadónyilatkozatot, ezt követően pedig nyomtassa ki, hogy beszerezhesse rajta a szükséges
aláírásokat a feltöltéshez. Amennyiben korábban már aláíratta és lepecsételtette a fogadónyilatkozat
(nem PTE klinika esetében), akkor nem szükséges újat generálnia. Ez esetben kövesse az alábbi
menüpontban leírtakat.



Befogadónyilatkozatok feltöltése

A Befogadó nyilatkozatokat a „Felvett helyek”-nél az adott hely sorvégi + jelre kattintva, „Dokumentum
csatolás”-sal lehet feltölteni. A „Dokumentum csatolása” menüpontra kattintva egy előugró ablakban tudja
feltölteni pl. a befogadó nyilatkozatot, teljesítésigazolást, akkreditációs igazolást. Kérjük a dokumentumokat
egy PDF fájlba szkennelve feltölteni.

FONTOS: A gyakorlati hely típusától függően akkreditációs igazolás feltöltése is szükséges lehet, melyet
ugyanezen felületen és ugyanilyen módon tehet meg. Az akkreditációs igazolásra nem hoz létre
sablonnyomtatványt Neptun, ezen dokumentumok esetében kérje be az igazolást (a korábbiaknak megfelelős
módon) a gyakorlati helyet akkreditáló szervezettől. Az igazolást egyetlen PDF fájlba szkennelve tudja majd
feltölteni.
A befogadó nyilatkozat feltöltésével a felvett gyakorlati hely státusza „Hallgatói véglegesítés”-re kerül. Ekkor a
Tanulmányi Hivatal ügyintézője ellenőrzi a jelentkezést és a feltöltött dokumentumot. Az ügyintéző „Elfogadott
jelentkezés”-re vagy „Pótlás”-ra állíthatja a státuszt. „Pótlás” státuszra akkor kerül vissza, hogyha további
hiányosság merül fel a dokumentumokkal kapcsolatban.

A Családorvostani praxisgyakorlat esetében a tantárgyfelelős ellenőrzi és fogadja/utasítja el a jelentkezést és a
fogadónyilatkozatot.
Amennyiben az ügyintéző érvényesíti a jelentkezést, „Elfogadott jelentkezés” kerül rögzítésre.
Előfordulhat, hogy az adott tárgy felelősének állásfoglalására van szüksége, így a jelentkezés státusza:
„Tárgyfelelős döntésére vár” lesz.

Teljesítésigazolás feltöltése
„Elfogadott jelentkezés” státuszra állítástól kezdve kizárólag „Teljesítési igazolás” típusú nyomtatványt lehet
feltölteni. Kérjük a dokumentumokat egy PDF fájlba szkennelve feltölteni. A tantárgyfelelős által még nem
véleményezett igazolás újra feltölthető.

A feltöltést követően „Teljesítési igazolás beadva”-ra változik a gyakorlati hely státusza.
FONTOS! Minden jelentkezett gyakorlati helyhez kell teljesítésigazolást feltölteni (tehát a PTE klinikákon és
családorvos mentoroknál letöltött gyakorlatok esetében is!
A hallgató által feltöltött teljesítésigazolásokat a tantárgyfelelős ellenőrzi. Az ellenőrzés igazolásonként
történik. Ha minden gyakorlati helyről származó igazolást elfogad a tárgyfelelős, akkor a jelentkezést a
tantárgyfelelős „Teljesített” státuszba, ha nem fogadja el, akkor a státuszt „Teljesítetlen” státuszra állítja.
„Pótlás” státuszra akkor kerül vissza, hogyha további hiányosság merül fel a dokumentumokkal kapcsolatban.

2. sz. melléklet

Szigorló év (VI. évfolyam)
A sebészet szigorlóévi gyakorlat kizárólag általános sebészeti osztályon (4 hét) és
traumatológiai osztályon (1 hét) tölthető. A gyakorlati hely akkreditációja a gyakorlat
megkezdése előtt tisztázandó, akkreditáció nélkül nem elfogadható!

Bejelentkezés a gyakorlatra a Neptun rendszerben történik! Ezen felül amennyiben lehetséges - a
Pécsett gyakorlatot töltőktől - értesítést kérünk előre a gyakorlat megkezdéséről emailben (Dr.
Szántó Zalán szantozalan@gmail.com / Dr. Papp András papp.andras@pte.hu )
A szigorlók beosztása a különböző osztályokra az első gyakorlati napon történik. A magyar nyelv
felelőse: Dr. Cseke László főorvos. A beosztás megbeszélésére ezért minden gyakorlatát
megkezdő szigorló reggel 8 órakor jelentkezik a reggeli megbeszélésen, ahol első nap
bemutatkozik!
A beosztást követően a kijelölt osztályon végez munkát ellenőrzés mellett. (betegfelvétel és
egyéb adminisztráció, betegellátás felügyelettel, sebkötözések, stb.), illetve az általános
ambulancián és a szakrendeléseken tevékenykedik.
Ezen felül a műtőbe is beosztásra kerülnek a hallgatók asszisztensként, mely beosztás a műtét
előtti nap délután 3 óra után, az osztályokon megtekinthető. (a műtői beosztás emailben történő
elküldése a hallgatók részére nem megengedett!)
Amennyiben a hallgató a műtétben nem tud részt venni, köteles helyettest megkérni és ezt a
kiírást végző személynek jelezni! (Dr. Illényi László docens/ Prof. Kelemen Dezső vagy az
adminisztráción Horváth Anita illetve Bálint Szilvia)
Az első nap az informatikai rendszer megismerésére jelentkezzenek Bálint Szilviánál a II. emelet
C szárnyon a Sebészeti Irodában.
A szigorló időszakban a megengedett mértékig terjedő igazolt hiányzást pótolni kell. Igazolatlan
hiányzás a gyakorlat aláírásának megtagadását vonja maga után!
A teljesítés igazolás feltöltése a Neptun felületre 1 fájlban történjen, lapszámtól függetlenül.

Vizsga:
SZÓBAN történik a Neptun rendszerben történt jelentkezést követően, az érvényes tanrendben
megadott szigorlati tételsor alapján.
Helye: a Sebészeti Klinika referáló helyisége ( V. emelet C szárny, műtőblokk előtti része) A
vizsgák minden esetben 13:00-kor kezdődnek.

