1/2019. (01.07.) számú dékáni utasítás külföldi állampolgárságú, General Medicine,
Dentistry és Biotechnology szakra jelentkezők felvételi eljárásáról

I.

Általános rendelkezések
Az utasítás hatálya

1. § Jelen utasítás hatálya kiterjed minden, a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kara (a továbbiakban: Kar, vagy ÁOK) által meghirdetett angol nyelvű
képzés felvételi eljárásában részt vevő külföldi állampolgárságú jelentkezőre és hallgatóra.
Az angol nyelven folyó képzések
2. § Az ÁOK angol nyelven hirdet meg önköltséges, osztatlan képzéseket orvosi és fogorvosi
szakokon és mesterképzést biotechnológia szakon külföldi állampolgárok számára. A szakok
elnevezései:



Osztatlan képzések
a, General Medicine
b, Dentistry
Mesterképzés
c, Biotechnology.
II.

Jelentkezés a képzésekre

3. § (1) Az ÁOK angol nyelvű képzéseire az Angol Program Bizottság által kibocsátott
elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, a jelentkezési lapon feltüntetett dokumentumoknak
az Angol Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Irodába történő benyújtásával, direkt jelentkező
esetében a felvételi eljárás díjának a Pécsi Tudományegyetem részére történő megfizetésével,
továbbá a felvételi eljárás lebonyolításában megállapodás alapján toborzó részére felvételi
eljárási díj megfizetésével lehet felvételre jelentkezni. A felvételi eljárás díját a felvételi eljárást
megelőző év szeptember 15-ig a dékán állapítja meg.
(2) Az osztatlan képzések esetében a jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány vagy az
azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító eredeti bizonyítvány, illetve annak
hitelesített másolata. Csak olyan jelentkező vehető fel, aki hazájában is jogosult egyetemi szintű
orvosképzésben részt venni, illetve képzésre jelentkezni, erről a jelentkezőtől hiteles igazolást
is kérhet az Angol Program Bizottság. Biotechnológia szakra a jelentkezés feltétele a felsőfokú
szakirányú oklevél (BSc alapszak).
(3) Az ÁOK bármely angol nyelvű osztatlan és mesterképzésén tanulmányokat folytató
hallgató, a Pécsi Tudományegyetemen létesített hallgatói jogviszonyának fennállása alatt,
ugyanarra a szakra, amelyen tanulmányait folytatja, jelentkezési kérelmet nem nyújthat be.
(4) Ha az ÁOK angol nyelvű képzésére felvételt nyert hallgatójának a hallgatói jogviszonya
fegyelmi okból megszűnik, ismételt jelentkezést az ÁOK egyetlen képzésére sem adhat be.
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Amennyiben a hallgató jogviszonya a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és
Vizsgaszabályzatában (a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5.
számú melléklete, TVSZ) foglalt tanulmányi vagy egyéb (akár saját kérelmére), de nem
fegyelmi okból szűnt meg, ebben az esetben a törölt hallgatónak a Kar bármely idegen nyelvű
osztatlan képzésére irányuló jelentkezési kérelme legkorábban a jogviszony megszűnéstől
számított 2 év eltelte után fogadható be. Az osztatlan képzések esetében az Angol Program
Bizottság ez utóbbi szabálytól eltekinthet azon hallgatók esetében, akik jogviszonyuk
megszűnésének időpontjában ajánlott tantervüknek az első hat félévre meghatározott összes
kötelező tantárgyát teljesítették. A jelen bekezdés második mondatában szereplő szabálytól
történő eltekintésre egy adott hallgató esetében kizárólag egy alkalommal kerülhet sor.
(5) Ugyanazon felvételi eljárásban egy jelentkező – sikertelen felvételi vizsga esetében –
legfeljebb három alkalommal vehet részt.
4. § A Kar dékánja meghatározza és a Kar honlapján a jelentkezési határidőt megelőzően 30
nappal közzéteszi a jelentkezési határidőt. A General Medicine, Dentistry és Biotechnology
szakokra való jelentkezések esetében a jelentkezési és felvételi vizsga időszak adott év március
1-jétől június 30-ig tart.
III. Felvételi eljárás
5. § (1) A Kar az Angol Program osztatlan szakjaira egységes elektronikus jelentkezési lapot
használ, amelyet online kitöltve, majd kinyomtatva és aláírva, a szükséges jelentkezési
dokumentumokkal együtt postán vagy személyesen az Angol Felvételi és Hallgatói Szolgáltató
Irodába kell benyújtani, legkésőbb a jelentkezési határidő utolsó napjáig.
(2) A képzések nyelvi követelménye: CEFR B2-es szintű angol nyelvtudás.
(3) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:








elektronikusan kitöltött, kinyomtatott és aláírt jelentkezési lap (1db fényképpel
ellátva),
útlevél másolat,
érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító
bizonyítvány hiteles másolata (angoltól eltérő nyelv esetén ennek hiteles fordítása
is),
középiskolai tanulmányok hivatalos igazolása (angoltól eltérő nyelv esetén ennek
hiteleles fordítása is),
fényképes Europass önéletrajz angolul,
a jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat (ha a jelentkező direkt módon
jelentkezik).

(4) A jelentkezési díj 200 USD, a felvételi vizsgadíj (magyarországi vizsga esetén) 250 USD,
toborzók által szervezett felvételi vizsga (külföldi) esetén a vizsgadíj a toborzó által kerül
meghatározásra.
(5) Az Angol Programra sikeres felvételi vizsgát követően lehet felvételt nyerni.
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(6) A felvételi vizsga komplex, írásbeli és szóbeli részből áll, angol nyelven folyik. A felvételi
vizsga témái: angol nyelv, motivációs interjú, biológia és kémia. A szaktárgyak követelményei
a magyar gimnáziumi tananyagnak felelnek meg, a felvételi témakörök a weboldalon
nyilvánosak. Az írásbeli vizsgán maximálisan 100 pont szerezhető (szakmai tárgyakból 20- 20,
általános angolból 40, szakmai angolból 20). A szóbeli vizsgán a jelentkező további pontokat
szerez a szakmai tárgyakból, illetve a vizsgáztató értékeli a jelölt vélt alkalmasságát, angol
nyelvi kompetenciáit is.
(7) Az írásbeli felvételi vizsgarészt lehetőség van a Cambridge-i Egyetem BioMedical
Admissions Test (a továbbiakban: BMAT) nevű vizsgájával kiváltani. A BMAT vizsga az ÁOK
Angol Programos felvételi vizsgájától teljesen független, külön díjszabása és eljárásrendje van.
A BMAT vizsgára való jelentkezéskor a jelentkezőnek meg kell jelölnie, hogy az ÁOK General
Medicine vagy Dentistry szakára szeretné-e, hogy a felvételi vizsgát elismerjék. A Cambridgei Egyetemtől kapott eredményeket az Angol Program Bizottság áttekinti, és kiválasztja, mely
jelentkezők mentesülnek az ÁOK által szervezett írásbeli, vagy az írásbeli-szóbeli komplex
vizsga alól. Aki az írásbeli vizsga alól kap felmentést, szóbeli felvételi vizsgát kell még tennie
valamely megadott vizsgahelyen. Ennek a szóbeli interjúnak a díja 40 USD.
(8) A felvételi vizsga alól felmentés adható az alábbi esetekben:
a) ha a jelölt a saját hazájában államilag elismert felsőoktatási intézményben szerzett, a
szakiránynak megfelelő BA vagy BSc diplomával rendelkezik, vagy
b) ha a jelölt legalább 1 évet teljesített más, saját hazájában államilag elismert orvosi
vagy természettudományi karon,
c) és a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret által megadott B2-es nyelvi szintnek
megfelelő nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.
(9) A Kar angol nyelvű osztatlan képzéseire nem toborzón, illetve képviselőn keresztül érkező
jelentkezők az Egyetem bankszámlaszámára történő utalással vagy pénztári befizetéssel, a
toborzón, illetve képviselőn keresztül érkező jelentkezők a toborzóval kötött szerződésben
meghatározott módon fizethetik meg a jelentkezési díjat. A jelentkezési díj fizetésének
határideje június 30. napja azzal, hogy a direkt módon jelentkezők esetében a jelentkezés során
beküldendő dokumentum a jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat.
(10) A jelentkezési lap az alábbi adatokat tartalmazza:
SZEMÉLYES ADATOK
Keresztnév
Vezetéknév
Nem
Családi állapot
Születési hely
Születési idő
Állampolgárság
Anyanyelv
Angol nyelvismeret szintje

PERSONAL DATA
First/given name
Surname/family name
Sex
Marital status
Place of birth (country, city)
Date of birth
Citizenship
Mother tongue
Proficiency in English
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Magyar nyelvismeret szintje
Egyéb nyelvismeret szintje
Útlevélszám
Útlevelet kibocsátó ország
Útlevél érvényessége

Proficiency in Hungarian
Proficiency in other languages
Passport number
Passport issued by (country)
Passport expiry date

ELÉRHETŐSÉGEK
E-mailcím
Állandó lakcím
Mobiltelefonszám
Levelezési cím
Veszély esetén értesítendő név, cím,
telefonszám, e-mailcím, kapcsolat jellege
Anyja leánykori vezetékneve
Anyja foglalkozása
Apja teljes neve
Apja foglalkozása
Magyarországon élő rokonok, kapcsolat
foka

CONTACT DATA
E-mail address
Home address
Cell phone
Contact address
ICE - Person to notify in emergency (name,
address, telephone, e-mail, relation)
Mother's maiden family name
Mother’s occupation
Father’s full name
Father’s occupation
Family relations living in Hungary, degree
of relation

KÉPZÉSI ADATOK
Középiskola neve
Középiskolai tanulmányok ideje (kezdés és
végzés éve)
Középiskolai tanulmányok hossza
Középiskolai bizonyítvány száma

ACADEMIC RECORD
Name of high school
Duration of high school studies From - To
(year)
Number of years attended
Registration number of high school leaving
certificate
Type of degree/certificate
Last year’s grades in Biology, Chemistry,
Physics, English
Name of college/university*
Duration of studies From - To (year)*

Érettségi bizonyítvány típusa
Tantárgyak eredményei (biológia, kémia,
fizika, angol) az utolsó tanévben
Felsőoktatási intézmény neve*
Felsőoktatási tanulmányok ideje (kezdés és
végzés éve)*
Felsőoktatási tanulmányok hossza*
Felsőoktatásban szerzett oklevél száma*
Felsőoktatásban szerzett oklevél típusa*
Előkészítő tanulmányok (helye, ideje,
intézmény neve, eredménye)*

Number of years attended*
Registration number of degree/certificate*
Type of (prospective) degree/certificate*
Preparatory courses (place, date, name of
the institution, grade)*

* Kitöltendő, ha releváns.
(11) A jelen szakasz (8) bekezdésében említett felvételi vizsga alóli mentesség kérvényezése
esetén az alábbi adatokat is meg kell adni a jelentkezés során, illetve a kapcsolódó hivatalos
dokumentumok hitelesített fordítását/másolatát is be kell nyújtani:
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FELVÉTELI VIZSGA ALÓLI
MENTESSÉG KÉRVÉNYEZÉSE
Felsőoktatási intézmény neve
Felsőoktatási tanulmányok ideje (kezdés és
végzés éve)
Felsőoktatási tanulmányok hossza
Felsőoktatási tanulmányok szakiránya
Felsőoktatásban szerzett oklevél száma

APPLICATION FOR THE EXEMPTION
FROM THE ENTRANCE EXAM
Name of college/university
Duration of studies From - To (year)
Number of years attended
Field specification of studies
Registration number of
degree/certificate/transcript
Type of (prospective) degree/certificate
Name of internationally recognized B2 level
English language examination
Points at the internationally recognized B2
level English language examination

Felsőoktatásban szerzett oklevél típusa
Nemzetközileg elfogadott B2 szintű angol
nyelvvizsga neve
Nemzetközileg elfogadott B2 szintű angol
nyelvvizsga pontja

6. § (1) A Kar az Angol Program Biotechnológia mesterképzés szakján elektronikus
jelentkezési lapot használ, amelyet online kitöltve, majd kinyomtatva és aláírva, a szükséges
jelentkezési dokumentumokkal együtt postán vagy személyesen az Angol Felvételi és Hallgatói
Szolgáltató Irodába kell benyújtani, legkésőbb a jelentkezési határidő utolsó napjáig.
(2) A képzés nyelvi követelménye: CEFR B2-es szintű angol nyelvtudás.
(3) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:







elektronikusan kitöltött, kinyomtatott és aláírt jelentkezési lap (1db fényképpel
ellátva),
útlevél másolat,
érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító
bizonyítvány hiteles másolata (angoltól eltérő nyelv esetén ennek fordítása is),
releváns szakirányú alapfokú oklevél hiteles másolata és a felsőfokú tanulmányok
hivatalos igazolása (angoltól eltérő nyelv esetén ennek hivatalos fordítása is)
fényképes Europass önéletrajz angolul
motivációs levél.

(4) Az Angol Program Biotechnológia szakjára sikeres szóbeli felvételi vizsgát követően lehet
felvételt nyerni.
(5) A felvételi vizsga szóbeli részből áll, angol nyelven folyik. A felvételi vizsga témái: angol
nyelv, motivációs interjú, biológia és kémia. A szaktárgyak követelményei a magyar
gimnáziumi tananyagnak felelnek meg, a felvételi témakörök a weboldalon nyilvánosak. A
szóbeli vizsgán a jelentkező pontokat szerez a szakmai tárgyakból, illetve a vizsgáztató értékeli
a jelölt vélt alkalmasságát, angol nyelvi kompetenciáit is.
(6) A Biotechnológia jelentkezési lap az alábbi adatokat tartalmazza:
SZEMÉLYES ADATOK
Keresztnév

PERSONAL DATA
First/given name
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Vezetéknév
Nem
Családi állapot
Születési hely
Születési idő
Állampolgárság
Anyanyelv
Angol nyelvismeret szintje
Magyar nyelvismeret szintje
Egyéb nyelvismeret szintje
Útlevélszám
Útlevelet kibocsátó ország
Útlevél érvényessége

Surname/family name
Sex
Marital status
Place of birth (country, city)
Date of birth
Citizenship
Mother tongue
Proficiency in English
Proficiency in Hungarian
Proficiency in other languages
Passport number
Passport issued by (country)
Passport expiry date

ELÉRHETŐSÉGEK
E-mailcím
Állandó lakcím
Mobiltelefonszám
Levelezési cím
Veszély esetén értesítendő név, cím,
telefonszám, e-mailcím, kapcsolat jellege
Anyja leánykori vezetékneve
Anyja foglalkozása
Apja teljes neve
Apja foglalkozása
Magyarországon élő rokonok, kapcsolat
foka

CONTACT DATA
E-mail address
Home address
Cell phone
Contact address
ICE - Person to notify in emergency (name,
address, telephone, e-mail, relation)
Mother's maiden family name
Mother’s occupation
Father’s full name
Father’s occupation
Family relations living in Hungary, degree
of relation

KÉPZÉSI ADATOK
Középiskola neve
Középiskolai tanulmányok ideje (kezdés és
végzés éve)
Középiskolai tanulmányok hossza
Középiskolai bizonyítvány száma

ACADEMIC RECORD
Name of high school
Duration of high school studies From - To
(year)
Number of years attended
Registration number of high school leaving
certificate
Type of degree/certificate
Last year’s grades in Biology, Chemistry,
Physics, English
Name of college/university
Field specification of studies
Duration of studies From - To (year)

Érettségi bizonyítvány típusa
Tantárgyak eredményei (biológia, kémia,
fizika, angol) az utolsó tanévben
Felsőoktatási intézmény neve
Felsőoktatási tanulmányok szakiránya
Felsőoktatási tanulmányok ideje (kezdés és
végzés éve)
Felsőoktatási tanulmányok hossza
Felsőoktatásban szerzett oklevél száma
Felsőoktatásban szerzett oklevél típusa

Number of years attended
Registration number of degree/certificate
Type of (prospective) degree/certificate
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7. § (1) Az Angol Program osztatlan és mesterképzés szakjaira a felvételi vizsga a Kar hivatalos
helyiségeiben, illetve a dékán által kijelölt külső helyszíneken (továbbiakban: kihelyezett
felvételi vizsga) is történhet. A vizsgáztatókat az Angol Program Bizottság jelöli ki.
(2) A kihelyezett felvételi vizsgán az ÁOK kiküldött oktatója végzi a felvételiztetést, a
fentieknek megfelelő módon.
(3) A felvételi vizsgán elért eredmény alapján a felvételi vizsgabizottság javaslatot tesz a
jelentkező felvételére, feltételes felvételére, várólistára kerülésére, vagy elutasítására.
(Feltételes felvételre azok a jelentkezők kerülnek, akiknél a Bizottság a felvétel feltételeként
jelöli meg a Kar által szervezett nyáron tartandó három hetes Biológia-Fizika-Kémia előkészítő
kurzus elvégzését. Várólistára azok a jelentkezők kerülnek, akik az előirányzott kapacitásba
nem férnek be az adott pillanatban, de egy esetleges visszamondás esetén felvételre
kerülhetnek.)
(4) A felvételi vizsgabizottság javaslata alapján a jelentkező felvételéről az Angol Program
Bizottság dönt.
(5) Az Angol Program Bizottság elnöke levélben ismerteti a jelentkezőkkel a döntést a felvételi
eredményéről.
(6) Az utolsó felvételi vizsga időpontja a tanév kezdete előtti 10. nap. A tanév kezdete után a
megkezdett tanévre jelentkező nem vehető fel.
(7) A felvételi vizsgabizottság tagjai javadalmazásban részesülnek. A felvételi vizsgabizottság
tagjaival az Angol Program Bizottság javaslatára a dékán szerződést köt, melyben a
javadalmazásukat is rögzítik.
IV. Egyéb eljárási szabályok
8. § (1) A következő tanév önköltségének mértékét, az önköltség megfizetésének időpontját,
valamint a következő tanév idegen nyelvű képzésére felveendő hallgatók számát a Kari Tanács
állapítja meg. Az önköltség mértékét szeptember 15-éig, az önköltség megfizetésének
időpontját a tanév időbeosztásával egyidejűleg kell megállapítani, a felveendő hallgatók számát
legkésőbb február 15-ig kell közzétenni a kari honlapon. Az önköltség összege és a befizetés
időpontja az idegen nyelvű felvételi tájékoztatóban is feltüntetésre kerül.
(2) A hallgatói jogviszony létesítésének további feltétele az egészségügyi alkalmassági
vizsgálaton való megjelenés, illetve az alkalmas minősítés.
(3) A felvételi döntéssel szemben a jelentkező jogorvoslattal élhet.
(4) Más felsőoktatási intézményből az idegen nyelvű programra történő átvételről az ÁOK
Tanulmányi Bizottsága dönt.
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V. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
9. § (1) A tanulmányok megkezdéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat a
regisztrációs héten történik. Ha kapacitáshiány miatt a vizsgálatok lefolytatása nem
kivitelezhető az összes újonnan felvett hallgató részére, a vizsgálatokat a tanév megkezdése
után mihamarabb le kell folytatni, legkésőbb szeptember 30-ig. Amennyiben a vizsgálatok
időpontja a szorgalmi időszak hétköznapjaira esik, azokat úgy kell megadni, hogy ne
ütközzenek a kötelező tanórák idejével. Azokat a felvételt nyert személyeket, akik esetében az
egészségügyi alkalmassági vizsgálat kapacitáshiány miatt nem valósulhat meg a regisztrációs
héten, emiatt nem érheti a tanulmányaikkal kapcsolatos hátrány.
(2) Az osztatlan szakok esetében az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz a PTE
Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központja előírásai alapján az alábbi
dokumentumok benyújtása szükséges, legkésőbb az orientációs héten, az újonnan felvett
hallgató adott előzetes alkalmassági vizsgálata előtt:
 általános orvosi igazolás, amelyet lehetőség szerint a hallgató saját hazájában a
háziorvosa tölt ki és ír alá
 tüdőröntgen eredmény (1 éven belüli eredmény)
 oltási lap, amely tartalmazza a Hepatitis B oltások idejét és hatóanyagát
 Hepatitis C szerológiai vizsgálat
 HIV teszt eredmény (3 hónapnál nem régebbi eredmény)
(3) A Biotechnológia szak esetében az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz a PTE
Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központja előírásai alapján az alábbi
dokumentumok benyújtása szükséges, legkésőbb az orientációs héten, az újonnan felvett
hallgató adott előzetes alkalmassági vizsgálata előtt:
 általános orvosi igazolás, amelyet lehetőség szerint a hallgató saját hazájában a
háziorvosa tölt ki és ír alá
 tüdőröntgen eredmény (1 éven belüli eredmény)
 oltási lap, amely tartalmazza a Hepatitis B oltások idejét és hatóanyagát
 Hepatitis C szerológiai vizsgálat
 HIV teszt eredmény (3 hónapnál nem régebbi eredmény)
 Teljes laborvizsgálat (amely kiterjed: ion szintre (Na, K), májfunkció (össz. bilirubin,
GOT, GPT, GGT), vesefunkció (karbamid, kreatinin), vércukorszint, vérsejt-süllyedés,
vérkép).

VI. Záró és hatályba léptető rendelkezések
10. § Jelen utasítás 2019. január 7-én lép hatályba.

Dr. Nyitrai Miklós
dékán
8

