2/2019. (01.07.) számú dékáni utasítás külföldi állampolgárságú, Allgemeine
Humanmedizin és Zahnmedizin 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 német nyelvű
képzés felvételi eljárásában részt vevő külföldi állampolgárságú jelentkezőre és hallgatóra.
A német nyelven folyó képzések
2. § Az ÁOK német nyelven hirdet meg önköltséges, osztatlan képzéseket orvosi és fogorvosi
szakokon külföldi állampolgárok számára. A szakok elnevezései:
a, Allgemeine Humanmedizin
b, Zahnmedizin
II.

Jelentkezés a képzésekre

3. § (1) Az ÁOK német nyelvű képzéseire a Német Program Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) által kibocsátott elektronikus jelentkezési lap kitöltésével, a jelentkezési lapon
feltüntetett dokumentumoknak a Német Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Irodába történő
benyújtásával, a felvételi eljárás díjának a Pécsi Tudományegyetem részére történő
megfizetésével lehet jelentkezni. A felvételi eljárás díját a felvételi eljárást megelőző év -ig
június 30-ig a dékán állapítja meg.
(2) 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 a Bizottság.
(3) Az ÁOK bármely német nyelvű osztatlan képzésén tanulmányokat folytató hallgató, a
Pécsi Tudományegyetemen létesített hallgatói jogviszonyának fennállása alatt, ugyanarra az
osztatlan szakra, amelyen tanulmányait folytatja, jelentkezési kérelmet nem nyújthat be.
(4) Ha az ÁOK német nyelvű képzésére felvételt nyert hallgatójának a hallgatói jogviszonya
fegyelmi okból megszűnik, ismételt jelentkezést az ÁOK egyetlen képzésére sem adhat be.
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. A Bizottság ez utóbbi szabálytól eltekinthet azon
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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.
4. § A Kar dékánja meghatározza, és a Kar honlapján a jelentkezési határidőt megelőzően 30
nappal közzéteszi a jelentkezési határidőt. Az Allgemeine Humanmedizin és a Zahnmedizin
szakokra a jelentkezési időszak adott év február 1-jétől május 31-ig tart. A beiratkozáshoz
szükséges dokumentumok pótlásának határideje július 20.
III. Felvételi eljárás
5. § (1) A Kar Német Programjának szakjaira való jelentkezés alapvető követelményei:



Végzettség: érettségi bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű középiskolai végzettséget
tanúsító bizonyítvány
Nyelvi követelmény: min. CEFR B2 szintű német nyelvtudás

(2) A Kar Német Programja egységes elektronikus jelentkezési lapot használ, melyet online
kitöltve, majd kinyomtatva és aláírva, a szükséges jelentkezési dokumentumokkal együtt
postán vagy személyesen a Német Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Irodába, legkésőbb a
jelentkezési határidő utolsó napjáig kell benyújtani.
Az elektronikus jelentkezési lap az alábbi adatokat tartalmazza:
SZEMÉLYES ADATOK
PERSÖNLICHE DATEN
Vezetéknév
Familienname
Keresztnév
Vorname(n)
Születési idő és hely
Geburtsdatum und -ort
Személyi igazolvány száma
Personalausweisnummer
Nem
Geschlecht
Állampolgárság
Staatsbürgerschaft
Állandó lakhely
Wohnanschrift
Telefonszám
Telefon
E-mail cím
E-Mail
Anyja születéskori neve
Geburtsname der Mutter
Apja neve
Name des Vaters
KÖZÉPISKOLAI VÉGZETTSÉG
Tartomány
Középiskolai tanulmányok vége
Érettségi eredmény átlaga
Az érettségi bizonyítvány tanúsítja a
Latinum megszerzését
Középiskolai tanulmányi eredmények
Tantárgyak félévi és évvégi eredményei
(biológia, kémia, fizika, matematika)
Érettségi vizsgán elért eredmények

ALLGEMEINE HOCHSCHULREIFE
Bundesland
Jahr des Erwerbs
Durchschnitt
Die Allgemeine Hochschulreife schließt das
Latinum ein
Schulische Leistungen
Leistungen in der Qualifikationsphase
(Biologie, Chemie, Physik, Mathematik)
Abitur schriftlich/mündlich
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Korábban befejezett tantárgyakból elért
eredmények

Abgewählt nach Klasse/mit Note

ÉRETTSÉGI UTÁN VÉGZETT
TEVÉKENYSÉGEK
Ápolási gyakorlat
Szakápolói szakképzés

TÄTIGKEITEN SEIT ABSCHLUSS DES
ABITURS
Krankenpflegedienst
Ausbildung zum/r Gesundheits- und
Krankenpfleger/in
Rettungssanitäter Ausbildung
Rettungsassistenten Ausbildung
Freiwilliges Soziales Jahr
Vorsemesterkurs
Studium an anderen Universitäten

Mentőápoló képzés
Mentőtiszt képzés
Önkéntes szociális munka
Előkészítő kurzus
Felsőfokú tanulmányok

(3) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:







elektronikusan kitöltött, kinyomtatott és aláírt jelentkezési lap (1db fényképpel
ellátva),
útlevél vagy személyi igazolvány másolata,
érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget
tanúsító bizonyítvány hiteles másolata (német vagy angol nyelvtől eltérő nyelv
esetén ennek fordítása is),
német nyelvű önéletrajz,
a jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat.

(4) A jelentkezési díj Febr.1.-Ápr.30ig 160,00 EUR, Máj.1.-31ig 200,00 EUR, melyet a Pécsi
Tudományegyetem bankszámlájára történő utalással kell befizetni. A jelentkezési díj
utalásának végső határideje: május 31.
(5) A Német Program szakjaira felvételi vizsga nincs.
(6) A Német Program Felvételi Bizottsága a beküldött dokumentumok, az elért középiskolai
eredmények, felsőfokú tanulmányok és/vagy szakképzések alapján dönt a jelentkező
felvételéről, várólistára kerüléséről, vagy elutasításáról. (Várólistára azok a jelentkezők
kerülnek, akik az előirányzott kapacitásba nem férnek be az adott pillanatban, de egy
esetleges visszamondás esetén felvételre kerülhetnek.)
(7) A Német Program Felvételi Bizottsága a következő szempontok alapján dönt a jelentkező
felvételéről:
a) természettudományos tárgyakból elért középiskolai eredmények (biológia, kémia,
fizika), utolsó négy félévben elért pontszámok/érdemjegyek, érettségi vizsga
eredmények, érettségi átlaga
b) természettudományos tárgyakból (biológia, kémia, fizika) megkezdett/befejezett
felsőfokú tanulmányok
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c) egészségügyi szakirányú szakképzés vagy szakmai gyakorlat
d) természettudományos előkészítő kurzus tanúsítványa, elért eredményei
(8) A Német Program Felvételi Bizottságának elnöke elektronikus levélben ismerteti a
jelentkezőkkel a döntést a felvételi pályázat eredményéről.
IV. Egyéb eljárási szabályok
6. § (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 szeptember 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.
V. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
7. § (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 előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz a PTE Foglalkozás-egészségügyi és
Munkahigiénés Központja előírásai alapján az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges,
az újonnan felvett hallgatók 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
HIV teszt eredmény (3 hónapnál nem régebbi eredmény)
HEP C laborteszt
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VI. Záró és hatályba léptető rendelkezések

8. § Jelen utasítás 2019. január 7-én lép hatályba.

Dr. Nyitrai Miklós
dékán
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