PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Általános Orvostudományi Kar
Dékáni Hivatal
10/2020 (07.15) számú Dékáni Utasítás a koronavírus járvánnyal
összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzet visszavonását követő oktatásról és
vizsgáztatásról
Preambulum
Tekintettel a Kormány a veszélyhelyzet megszűnésére vonatkozó döntésére és arra, hogy a 2019/2020.
tanév zárására a koronavírus járvány miatt speciális (távolléti, digitális) oktatási keretek között került
sor, szükséges a veszélyhelyzetet követő járványügyi készenlét időszakában az oktatás és a
vizsgáztatás további speciális szabályozása.
1. § Az utasítás célja
A koronavírus járvány kapcsán kialakult veszélyhelyzet megszűnését követő Kari részletszabályokat –
a jogszabályokban, és Tanulmányi és vizsgaszabályzat (PTE SZMSZ 5. számú melléklet, továbbiakban:
TVSZ) 16. számú mellékletében meghatározott speciális rendelkezésekben előírtakon kívül – jelen
Dékáni Utasítás határozza meg.
2. § Az utasítás hatálya
Az utasítás hatálya kiterjed minden a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karral
(továbbiakban: Kar vagy ÁOK) hallgatói jogviszonyban álló hallgatóra, PTE ÁOK oktatói, kutatói
munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottra és oktatási feladatokat ellátó személyre, valamint a
Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: PTE SZMSZ), illetve
annak 21. számú mellékletében, az Általános Orvostudományi Karának Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglalt valamennyi szervezeti egység munkatársára.
3. § Hibrid (jelenléti és online) oktatás
(1) A Kar a 2020/2021. tanév első szemeszterét kontaktórás, jelenléti oktatás keretében tervezi
elindítani a tanév időbeosztásában meghatározott menetrendnek és határidőknek megfelelően.
Mindemellett a mindenkori járványügyi helyzetet figyelembe véve biztosítjuk egyidejűleg az online
oktatást is azon hallgatók számára, akik jelenléttel nem tudják megkezdeni a szemesztert. Ezt
úgynevezett hibrid (jelenléti és online) oktatási formának hívjuk.
(2) A járványügyi készenlét időszakában az oktatás megszervezése az aktuálisan érvényben lévő
higiéniai és járványügyi szabályok betartásával lehetséges.
(3) A hibrid oktatásra vonatkozó kari alapelvek:
⎯ A Kar biztosítja a tanórák jelenléti és online egyidejű megtartását a szemeszter során. Az
online, valós idejű előadások és a PotePediára felvett tanórák tartalmi szempontból
egyenértékűek.
⎯ A tantárgyfelelősöknek szükséges a kurzus tananyagát elérhetővé tenni a PotePedia felületén
a hallgatók számára legkésőbb az adott tanóra megkezdését megelőzően.
⎯ Szükséges az évközi számonkérések gyakoribbá tétele (tesztek, beadandók, feladatok,
projektek), és a félévközi teljesítések előnyben részesítése a vizsgajegyek kialakításában
(megajánlott jegyek, vizsgaidőszak lebonyolításának megkönnyítése).
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(4) A tantárgyfelelősök biztosítják a gyakorlati tartalmak megfelelően időzített oktatását, és a manuális
készségfejlesztést nem igénylő tartalmak oktatását azon időszakokban végzik, amikor a jelenléti
oktatás nem lehetséges.
(5) Amennyiben bármely választható tantárgy oktatása járványügyi okból lehetetlenné válik, biztosítani
kell a hallgatók számára lehetőséget a kreditveszteség elkerülésére, a szorgalmi időszak során másik
választható tantárgyhoz történő csatlakozásra. Ebben az esetben a pótlólagosan felvett tantárgy
számonkéréseinek teljes körű teljesítése a félév végi aláírás és kreditszerzés feltétele.
(6) Magyarországra történő beutazást követően, ahol ezt az adott időszakban érvényes járványvédelmi
szabályok előírják, az aktuálisan előírt járványügyi megfigyelési időt be kell tartani.
(7) Azon hallgatóknak, akik a járványügyi okból nem tudnak beutazni Magyarországra, a
tantárgyfelelősök lehetőséget biztosítanak pótlásra.
(8) Azon hallgatókra, akik nem tudják igazolni, hogy hiányzásuk a járvány miatti akadályoztatásuk
következtében történt, a hiányzásokra érvényes általános szabályok vonatkoznak.
4. § Vizsgáztatás
(1) A 2019/2020. tavaszi szemeszter vizsgaidőszaka meghosszabbításra kerül 2020. augusztus 29-ig, az
alábbi feltételek szerint:
⎯

⎯

⎯
⎯

⎯
⎯

A Kar a 2019/2020. tanévhez tartozóan rendkívüli vizsgaidőszakban - 2020. augusztus 24-29.
között - lehetőséget biztosít a 2019/2020. tavaszi szemeszter járványügyi helyzetre való
tekintettel elmaradt vizsgáinak pótlására, illetve a hallgatóknak a javító vizsgázásra. Az olyan
tantárgyak esetében, ahol nem valósult meg, de kiemelt jelentőségű a gyakorlatos
számonkérés, lehetősége van a tantárgyfelelősöknek gyakorlati vizsgák jelenléti
megszervezésére a 6/2020 (05.28.) számú Dékáni Utasításban leírt szempontok szerint.
A 2019/2020. tanév tavaszi szemeszterének rendkívüli vizsgaidőszaka elsősorban személyes,
jelenléti vizsgázással valósul meg. A tantárgyfelelős hatásköre szakmai és tantárgyi
oktatásszervezési szempontok alapján dönteni a vizsgák meghirdetéséről saját tárgya
vonatkozásában. Így a vizsgák módját (jelenléti, vagy online szóbeli, jelenléti, vagy online
írásbeli), a vizsgahelyeket, a vizsganapok számát a tantárgyfelelősök szabják meg.
Otthoni helyszínű online vizsgáztatásra abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a
járványügyi intézkedések mást nem tesznek lehetővé.
Személyes, jelenléti vizsgát tenni a 11/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás a
Pécsi Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött vizsgák, gyakorlati
foglalkozások és a Klinikai Központban történő szakmai gyakorlatok higiénés feladatairól
foglaltak betartásával lehetséges.
A jelenléti vizsgák idejére a hallgatók PTE ÁOK és a PTE KK területére beléphetnek.
A személyes jelenlétet igénylő vizsgát megelőzően a hallgatóknak a vizsga reggelén az 1. számú
mellékletben található Hallgatói nyilatkozat a COVID-19 járvány általi érintettségről
nyomtatványon szükséges nyilatkozniuk érintettségükről. A hallgató aláírásával igazolja, hogy
tünet- és panaszmentes, nem került kontaktusba igazolt vagy gyanús koronavírus-fertőzött
beteggel, vagy ha mégis, akkor megfelelő egyéni védőfelszerelést viselt.
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⎯

⎯
⎯
⎯

A légúti PCR-ra mintavétel a tünetes hallgatók vagy kontaktok esetén a vizsgát megelőzően a
PTE KK Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központban (7624 Pécs Nyár u. 8.)
történik.
A vizsgára bocsátás feltételeinek meglétét a vizsgáztató oktató vagy a felügyelőtanár ellenőrzi
(egészségi állapotot is beleértve) a vizsgát megelőzően.
Értékemelő vizsga a rendkívüli vizsgaidőszakban nem tehető.
A rendkívüli vizsgaidőszakban történő vizsgázás dékáni méltányossági, vagy rendkívüli dékáni
méltányossági kérelem beadásához és jóváhagyásához kötött, melyet a hallgatók a Neptun
Tanulmányi Rendszerben tudnak kezdeményezni. Azon hallgatók, akik nem rendelkeznek
jóváhagyott dékáni méltányossági kérelemmel, nem jogosultak vizsgát tenni a rendkívüli
vizsgaidőszakban.

(2) A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében a koronavírusveszélyhelyzetre tekintettel, a Térítési és
juttatási szabályzat (PTE SZMSZ 6. számú melléklet, továbbiakban: TJSZ) 13. számú mellékletének 4. §
(2) bekezdésére hivatkozva a Kar magyar és idegen nyelvű graduális képzéseiben részt vevő hallgatói
számára 2020. augusztus 14-i fizetési határidőt határozott meg a fennálló tartozások kiegyenlítésére.
Fizetési hátralék fennállása esetén a tartozással rendelkező hallgatók a rendkívüli vizsgaidőszakban
nem jogosultak a vizsgák letételére. Továbbá a TJSZ 57. § (9) bekezdése alapján kreditigazolást nem
igényelhetnek.
(3) A 2020/2021. tanévben meghirdetésre kerülő vizsgakurzusokhoz tartozó előrehozott
vizsgaidőszakban - 2020. augusztus 31. - 2020. szeptember 2. - meghirdetendő vizsgák formájáról
(hagyományos vagy online) a tantárgyfelelős dönt.
(4) Az őszi szemeszter vizsgaidőszakának - 2020. december 14. - 2021. január 29. - vizsgáinak
megszervezése során a tantárgyfelelősöknek törekedniük kell a tanterv szerinti, korábbi vizsgaformák
megtartására. Ettől eltérni csak járványhelyzetből eredő szükség esetén lehet, vagy akkor, ha a
járványhelyzet miatt bevezetett eltérő vizsgáztatási mód célszerűbbnek, hatékonyabbnak bizonyult, és
a hallgatók számára nem jelent fokozott megterhelést.
⎯

⎯
⎯

⎯
⎯

A hallgatók számára a várható járványügyi távollétek miatt a tantárgyfelelősöknek a
megszokotthoz képest több vizsgalehetőséget szükséges biztosítaniuk. Írásbeli vizsga esetén a
megszokott 5 helyett legalább 6 vizsgalehetőséget kell meghirdetni, szóbeli vizsgák esetén
minden vizsgahétre legalább két vizsganap szervezendő, és az összes vizsgalehetőségek
számának meg kell haladnia a tantárgyra jelentkezett hallgatók létszámának két és félszeresét.
A tantárgyfelelősnek lehetősége van a vizsgaidőszak során is további vizsganapok és
vizsgaidőpontok meghirdetésére.
Szóbeli vizsgák online megszervezéséhez elsősorban a Microsoft Office 365 Teams program
használata javasolt, mely jobban illeszkedik az egyéb egyetemi informatikai rendszerekhez,
szoftver csomagokhoz (Office 365, MS Stream, Neptun, stb.).
Írásbeli vizsgák esetén célszerűbb a jelenléti írásbeli vizsgák vagy kontrollált helyszínű online
vizsgák megtartása.
A helyszíni vizsgák esetén gondosan meg kell szervezni a megfelelő egészségügyi feltételek
biztosítását. A vizsgáztatás az aktuálisan érvényben lévő higiéniai szabályok betartásával
lehetséges.

(5) A vizsgákról dokumentáltan járványügyi okból történő hallgatói hiányzás igazolt hiányzásnak
minősül, a hallgató a vizsgalehetőségét nem használja el, a védőmegfigyelést követő bármelyik szabad
vizsgaidőpontra feljelentkezhet.
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(6) A TVSZ 16. számú mellékletében meghatározott speciális rendelkezésekben szereplő második
dékáni méltányossági lehetőség továbbra is fennállhat a járvány által hátrányosan érintett hallgatóink
számára, a melléklet hatálya idején.
5. § Az általános orvos szak (ÁOSZ) szigorló év
(1) A 2020/2021. tanév szigorló évéhez kapcsolódó legfontosabb határidőket a 2. számú mellékletben
szereplő táblázat tartalmazza.
(2) Nem kezdheti meg a szigorló évet az a 2019/2020-as tanévben ötödéves hallgató, aki 2019/2020.
tavaszi szemeszteréhez tartozó egy hetes rendkívüli vizsgaidőszakban teljesíti a szigorló évhez
szükséges feltételeket.
6. § Klinikai szakmai gyakorlatok
(1) Az általános orvos szakos hallgatók klinikai szakmai gyakorlataik időtartamára a PTE Klinikai Központ
területére beléphetnek. A klinikai szakmai gyakorlatokat érintő tantárgyak: Szigorló év gyakorlatai,
Belgyógyászat nyári gyakorlat, Sebészet nyári gyakorlat, Az orvosi kommunikáció gyakorlata – nyári
gyakorlat, Ápolási ismeretek - gyakorlat és Klinikai szakmai blokkgyakorlat.
(2) A fogorvostan hallgatók a szakmai gyakorlatok időtartamának idejére a PTE Klinikai Központ
Fogászati és Szájsebészeti Klinika területére beléphetnek. A fogorvos szak szakmai gyakorlatait érintő
tantárgyak: Asszisztensi gyakorlat, Dentoalveoláris sebészeti nyári gyakorlat, Integrált fogászat.
(3) A nyári és szigorló évi szakmai gyakorlatok a tantárgyleírásokban szereplő követelményrendszer
alapján töltendők le. A gyakorlatok időtartama a tantárgyleírásban meghatározott óraszám alapján
kerül elszámolásra. Elfogadható ügyeleti, napi nyolc órát, vagy hétvégi tevékenység is.
(4) A járványügyi készenlét időszakában továbbra is érvényesek a járványügyi veszélyhelyzetben
kialakított módosítások, melyek a nyári szakmai gyakorlatokat és a szigorló év egészét érintik:
⎯ A hallgatóknak célszerű klinikai szakmai gyakorlataikat hazai és nemzetközi graduális
orvosképzés klinikáin és oktatókórházaiban letölteniük, de a gyakorlatok helyszínére
vonatkozó akkreditációs szabályokat kivételesen nem kell figyelembe venni.
⎯ Ambuláns egészségügyi ellátóhelyeken töltött gyakorlatok is elfogadhatók a tantárgyfelelős
által meghatározott feltételekkel.
⎯ A gyakorlati idő kiterjeszthető ügyeleti időszakra és hétvégére.
⎯ A hallgatói önkéntes munka beszámítható gyakorlatként a tantárgyfelelős által meghatározott
mértékben.
(5) A járványügyi készenlét időszakában a szakmai gyakorlatok megszervezése az aktuálisan érvényben
lévő higiéniai, járványügyi szabályok betartásával lehetséges.
(6) A légúti PCR-ra mintavétel a tünetes hallgatók vagy kontaktok esetén PTE KK Foglalkozásegészségügyi és Munkahigiénés Központban (7624 Pécs Nyár u. 8.) történik. A vizsgálatot a gyakorlatot
megelőzően szükséges elvégezni.
(7) A gyakorlatok letöltésének, pótlásának megkönnyítése érdekében a nyári kötelező szakmai
gyakorlatokra épülő tantárgyak esetében a 2020/2021. tanévben a gyakorlatoktól mint előfeltételektől
el lehet tekinteni.
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7. § Önkéntes munka
Az önkéntes munka gyakorlati képzésbe történő beszámításának menetéről és feltételeiről továbbra
is a 2/2020 (04.06.) számú Dékáni Utasítás rendelkezik.
8. § Záró és hatályba léptető rendelkezések
Jelen Utasítás hatálya a Magyarország Kormánya által elrendelt járványügyi készenlét időszakára terjed
ki, és megszűnését követő napon hatályát veszti.

Pécs, 2020. július 15.
Dr. Nyitrai Miklós
dékán
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1. számú melléklet

Hallgatói nyilatkozat
a COVID-19 járvány általi érintettségről
A.

Személyes adatok

Vezetéknév:

Keresztnév:

Neptun kód:

Születési hely, idő:

Lakcím:

Jelenlegi tartózkodási hely:

B.

Hallgatói nyilatkozat I. (kérjük x-el jelölni)
Jelenleg nincsen légúti infekcióra utaló tünetem vagy panaszom.
Jelenleg enyhe légúti panaszaim vannak, de történt nálam egy héten belül, legalább 48 óra
különbséggel két légúti PCR vizsgálat, melyek eredménye negatív.

C.

Hallgatói nyilatkozat II. (kérjük x-el jelölni)
Az elmúlt két hétben nem kerültem szoros kontaktusba igazoltan koronavírus-fertőzésben
szenvedő beteggel.
Az elmúlt két hétben kapcsolatba kerültem igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő
beteggel, de az egyéni védőfelszerelést megfelelően viseltem, és történt nálam egy héten
belül, legalább 48 óra különbséggel két légúti PCR vizsgálat, melyek eredménye negatív.

D.

Hallgatói nyilatkozat III. (amennyiben két héten belül érkezett, kérjük töltse ki)

Hány nappal ezelőtt érkezett Magyarországra?
Sorolja fel azokat az országokat, melyekben
tartózkodott.

E.

Felelősségvállalás

Jelen dokumentum aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a
nyilatkozatomban tett állítások megfelelnek a valóságnak.
Dátum:

Aláírás:
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2. számú melléklet
A szigorló év megkezdéséhez kapcsolódó legfontosabb határidők
Beiratkozás és tárgyfelvétel a
Neptunban

2020. június 22. (8:00) – 2020. június 27.
(24:00)

Szigorló tanév

2020. június 29. - 2021. május 2. (40+4 hét)

Szigorló év vizsgaidőszak

2020. július 20. - 2021. május 7.

Vizsgajelentkezés kezdete a Neptunban

2020. július 6. (8:00)

Vizsgákra történő feljelentkezés
határideje

A vizsga előtt legkésőbb 1 munkanappal
reggel 9:00-ig

Vizsgákról történő lejelentkezés
határideje
Szigorló éves alaptandíj első
részletének befizetési határideje és
költségtérítésre vonatkozó kérelmek
leadása

A vizsga előtt legkésőbb 2 munkanappal
reggel 9:00-ig
2020. augusztus 14.
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