PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Általános Orvostudományi Kar
Dékáni Hivatal
3/2020 (05.19.) számú dékáni utasítás az 1/2019 (01.07) számú dékáni utasítás módosításáról

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/c. számú melléklet 8. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a koronavírus járvány miatt, Magyarország Kormánya által
elrendelt veszélyhelyzet idejére a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 1/2019.
(01.07.) számú dékáni utasítását (továbbiakban: utasítás) az alábbiak szerint módosítom:
Felvételi eljárás
1. § (1) Az utasítás 5. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az elektronikus
jelentkezési lapot a szükséges jelentkezési dokumentumokat a felvételi időszak alatt kizárólag online
módon, pdf formátumú csatolmányként emailben a studentservice.center@aok.pte.hu email
címre vagy megosztott link segítségével (pl. Google drive) kell benyújtani az Angol Felvételi és
Hallgatói Szolgáltató Irodába, legkésőbb a jelentkezési határidő utolsó napjáig. Postán vagy
személyesen a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolat példányait a személyes beiratkozás
illetve orientációs és regisztrációs időszak során kell benyújtani, amikor erre lehetőség lesz.
(2) Az 5. § (6) bekezdése kiegészül azzal, hogy a felvételi vizsga letételére online módon is sor
kerülhet. Az online írásbeli vizsga a Neptun UniPoll felületen, míg az online szóbeli vizsga Skype
interjú, Zoom interjú illetve Teams interjú során is megvalósítható. A veszélyhelyzet fennállásáig
kizárólag online felvételi vizsga letételére van mód.
(3) Az 5. § (10) bekezdése kiegészül azzal, hogy a jelentkezési lap az alábbi adatokat tartalmazza:
ELÉRHETŐSÉGEK
E-mailcím
Skype cím
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
Skype 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

2. § (1) Az utasítás 6. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az elektronikus
jelentkezési lapot a szükséges jelentkezési dokumentumokkal együtt a felvételi időszak alatt
kizárólag
online
módon,
pdf
formátumú
csatolmányként
emailben
a
studentservice.center@aok.pte.hu email címre vagy megosztott link segítségével (pl. Google
drive) kell benyújtani az Angol Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Irodába, legkésőbb a
jelentkezési határidő utolsó napjáig. Postán vagy személyesen a dokumentumok eredeti vagy
hiteles másolat példányait a személyes beiratkozás illetve orientációs és regisztrációs időszak
során kell benyújtani, amikor erre lehetőség lesz.
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(2) Az utasítás 6. § (5) bekezdése kiegészül azzal, hogy a felvételi vizsga letételére online módon is
sor kerülhet. Az online szóbeli vizsga Skype interjú, Zoom interjú illetve Teams interjú során is
megvalósítható. A veszélyhelyzet fennállásáig kizárólag online felvételi vizsga letételére van mód.
(3) Az utasítás 6. § (6) bekezdése kiegészül azzal, hogy a Biotechnológia jelentkezési lap az alábbi
adatokat tartalmazza:
ELÉRHETŐSÉGEK
E-mailcím
Skype cím
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
Skype 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

3. § (1) Az utasítás 7. § (1) bekezdése kiegészül azzal, hogy a felvételi vizsga letételére online módon
is sor kerülhet. Az online írásbeli vizsga a Neptun UniPoll felületen, míg az online szóbeli vizsga
Skype interjú, Zoom interjú illetve Teams interjú során is megvalósítható. A veszélyhelyzet
fennállásáig kizárólag online felvételi vizsga letételére van mód.
(2) Az utasítás 7. § (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Angol Program
Bizottság elnöke emailben ismerteti a jelentkezőkkel a döntést a felvételi eredményéről.
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
4. § (1) Az utasítás 9. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az osztatlan szakok
esetében az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz a PTE Foglalkozás-egészségügyi és
Munkahigiénés Központja előírásai alapján az az alábbi dokumentumok benyújtása a veszélyhelyzet
fennállásáig nem szükséges, hanem legkésőbb 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)
(2) Az utasítás 9. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Biotechnológia szak
esetében az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz a PTE Foglalkozás-egészségügyi és
Munkahigiénés Központja előírásai alapján az alábbi dokumentumok benyújtása a veszélyhelyzet
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fennállásáig nem szükséges, hanem legkésőbb 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).
Záró rendelkezések
5. § Jelen utasítás 2020. május 19. napján lép hatályba és a veszélyhelyzet megszűnését követő napon
hatályát veszti.
Pécs, 2020. május 19.
Dr. Nyitrai Miklós
dékán
Záradék
Jelen dékáni utasítás hatályvesztésre vonatkozó záró rendelkezése 2020. június 19. napjával
módosításra kerül.
A módosítás alapján a jelen utasításban foglalt rendelkezések 2020. október 31. napjával vesztik
hatályukat.
Pécs, 2020. június 19.

Dr. Nyitrai Miklós
dékán
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