PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Általános Orvostudományi Kar
Dékáni Hivatal
5/2020 (05.22.) SZÁMÚ ÁOK DÉKÁNI UTASÍTÁS
A SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁK, MAGYAR NYELVI SZINTFELMÉRŐ SZÓBELI
ALKALMASSÁGI VIZSGÁK, ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉNEK ÉS
LEBONYOLÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS
ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN A 2020-AS FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN A KORONAVÍRUS
JÁRVÁNNYAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET MIATT
Az utasítás hatálya

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Általános
Orvostudományi Kar (továbbiakban: Kar) 2020. évi felvételi eljárásában – a Stipendium Hungaricum
magyar nyelvű képzési program keretében meghirdetett képzéseire önköltséges vagy állami ösztöndíjas
finanszírozási forma esetén – a veszélyhelyzet idején megvalósuló felvételi eljárás során a szóbeli
felvételi vizsgák, magyar nyelvi szintfelmérő szóbeli alkalmassági vizsgák, és orvosi alkalmassági
vizsgák megszervezésére és lebonyolítására.
Osztatlan alapképzésen, mesterképzésen, szakirányú továbbképzésen megtartandó szóbeli
alkalmassági vizsgák, a nem magyar állampolgárok számára szervezett magyar nyelvi
alkalmassági vizsgák rendje
3. § (1) A 2020. évi felvételi eljárásban, a nem magyar állampolgárok számára szervezett magyar nyelvi
alkalmassági vizsgát, a szóbeli alkalmassági vizsgát úgy kell megszervezni, hogy a jelentkező és más
személyek személyes érintkezését ne igényelje, figyelembe véve a hatályos higiéniás óvintézkedések
betartásával.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgák a Karon megtarthatók elektronikus úton, infokommunikációs
eszközök igénybevételével.
(3) Biotechnológia Mesterképzés esetén a szóbeli vizsgák időpontja meghirdetésre került a felvi.hu
felületén: 2020. június 19. és 2020. július 7.
(4) A vizsgák pontos kezdési időpontjáról, a vizsgák menetéről, a vizsgák megvalósításának technikai
paramétereiről a felvételi eljárásban részt vevő jelentkezőt az Egyetem Központi Tanulmányi Irodája
értesíti írásban (elektronikus levélben), a vizsga dátumát megelőzően 7 nappal.
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A Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán, és más, a Stipendium Hungaricum
programban részt vevő intézmény által szervezett magyar nyelvű előkészítő kurzuson miniszteri
ösztöndíjasként, illetve a Stipendium Hungaricum Program révén részt vett jelentkezőkre
vonatkozó szabályok
4. § (1) A Balassi Intézetben és a további, a Stipendium Hungaricum programban részt vevő, magyar
nyelvű előkészítő programot szervező intézményekben (a továbbiakban együtt: intézmények) a
jelentkező záróvizsgát tesznek magyar nyelvből és a szakirány szerint tanult tárgyakból. A jelentkező a
jelentkezéshez szükséges dokumentumokat, valamint a záróvizsga eredményét, illetve a év végi írásbeli
dolgozatát (dolgozatait) a Dream Apply rendszerén keresztük köteles 2020. május 19-ig feltölteni.
(2) A jelentkezés határideje a 2020-as felvételi eljárás időszakában 2020. május 19-ei nappal zárul a
Dream Apply felületén.
(3) A szóbeli alkalmassági vizsgák megszervezésének rendjéről jelen utasítás 3. § (1) pontja rendelkezik.
(4) A Stipendium Hungaricum programban részt vevő jelentkezők számára a magyar nyelvi szintfelmérő
szóbeli alkalmassági vizsga 2020. május 19-29 között kerül lebonyolításra.
(5) A jelentkezőkkel a kapcsolatot az Egyetem Nemzetközi Oktatási Központ munkatársai veszik fel a
Dream Apply felületen található jelentkezők által megadott elérhetőségi adatok alapján.
(6) A magyar nyelvi szintfelmérő szóbeli alkalmassági vizsga Skype interjú keretében kerül
lebonyolításra, melyről jegyzőkönyv készül, amely 2020. június 12-ig feltöltésre kerül a Dream Apply
felületére.

Orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálatok rendje
5. § (1) A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (a sikeres felvételi eljárást követően) az
egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
szóló
40/2004.
(IV.
26.)
ESzCsM
rendelet
értelmében
az általános
orvos, fogorvos osztatlan mesterképzési szakokon az Egyetem
Foglalkozás-egészségügyi és
Munkahigiénés Központjában szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.
(2) Az Egyetem Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központjában szervezett orvosi
egészségügyi alkalmassági vizsgálatok felfüggesztésre kerültek, így a 2020-as évi általános felvételi
eljárás során felvételt nyert, és a beiratkozási kötelezettségüknek eleget tett hallgatókat a vészhelyzet
elmúlását követően a Kar Tanulmányi Hivatala a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer felületén
keresztül értesíti az orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgák vonatkozó eljárásrendjéről.
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Záró rendelkezések
6. § (1) Jelen utasítás 2020. május 22-én lépnek hatályba, és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30.
napon hatályát veszti.
(2) Jelen utasítás hatálya a koronavírus járvány miatt, Magyarország Kormánya által elrendelt
veszélyhelyzet idejére terjed ki. A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és
a hallgatókat érintő intézkedéseket a 101/2020. (IV. 10.) Korm. Rendelet szabályozza.

Pécs, 2020. május. 22.

Dr. Nyitrai Miklós
dékán
Záradék
Jelen dékáni utasítás hatályvesztésre vonatkozó záró rendelkezése 2020. július 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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