A PTE Operatív Stáb 1/2021. (IV. 6.) határozata
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes, a PTE kirendelt és önkéntes hallgatóit érintő
kérdésekkel kapcsolatban
A PTE Operatív Stáb elektronikus döntéshozatal útján egyhangúlag az alábbi döntéseket
hozta, az 509/2020 (XI. 19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak
végrehajtására és a 2020/2021-es tanév tavaszi félévének teljesíthetősége érdekében a
kirendelt valamint az önkéntességben résztvevő hallgatók vonatkozásában:
1. Az Általános Orvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar, az
Egészségtudományi Kar esetében a kirendelésben, illetve önkéntességben részt vevő
hallgatók számára a 2020/2021. tanév tavaszi féléve meghosszabbodik 2021. augusztus
31-ig, úgy, hogy a gyakorlatok a nyári időszakban is teljesítésre kerülhessenek, a
járványügyi helyzet alakulásával összefüggésben, azzal, hogy a nyári időszakban
teljesített gyakorlatok eredményei a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszteréhez kerülnek
figyelembe vételre.
2. A félév meghosszabbításától függetlenül
o az érintett hallgatók által a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében fizetendő
önköltség összege nem változik (megegyezik a korábban megállapított, és a
hallgatói képzési szerződésben szereplő féléves önköltség összegével).
o az érintett hallgatók által a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére elnyert
rendszeres ösztöndíjak összege nem változik, 5 hónapon keresztül kerül
kifizetésre.
3. A tavaszi és nyári időszakban önkéntességet végző/végzett, valamint a kirendelt
hallgatók esetében a sikeres felkészülés és vizsgázás érdekében
o a vizsgaidőszak kerüljön meghosszabbításra, valamint
o a záróvizsgára bocsátható, abszolutóriumot szerző hallgatók számára további
záróvizsgaidőpontok megszervezésére legyen lehetőség a kirendelések
alakulásának és a gyakorlatok teljesíthetőségének függvényében 2021.
augusztus 31-ig bezárólag.
4. Amennyiben az a jelen határozatot követően válik esedékessé, úgy az önkéntességet
végző/végzett, valamint a kirendelt hallgatók számára a szakdolgozat leadási
határidőket követően legalább 2 hétig biztosítani kell a szakdolgozatok utólagos
leadásának lehetőségét.
5. A félév, illetve a vizsgaidőszak módosításánál tekintettel kell lenni az alapképzésben
végzők és mesterképzésben továbbtanulni szándékozók dokumentumpótlásának végső
határidejére (oklevél igazolások feltöltésének határideje 2021. július 8).
6. Vezetői utasításban kell lehetőséget biztosítani valamennyi mulasztott alkalom,
zárthelyi dolgozat, beszámoló, félévközi teljesítés pótlására a kirendelt és önkéntes
hallgatók esetében, arra tekintettel, hogy a kirendelés ideje, önkéntes munka ideje alatti
távollét a hallgatónak ne okozzon semmilyen hátrányt, az ne számítson a Pécsi
Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (PTE SZMSZ 5. számú
melléklete, továbbiakban: TVSZ) szerinti hiányzásnak.
7. Az önkéntességgel/kirendeléssel töltött idő továbbra is elszámoltatható legyen,
amennyiben illeszthető a területi-, nyári-, klinikai blokk-, vagy szigorló éves
gyakorlatokhoz, erről a karok a képzési programjaikkal összhangban döntsenek.
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8. A hallgatói tájékoztatások, valamint a vonatkozó dékáni utasítások az egységes
tájékoztatás érdekében erősítsék meg a Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezését,
mely szerint az önkéntes és kirendelt hallgatók esetén tanulmányi okból (nem megfelelő
kreditszám, tanulmányi átlag) történő átsorolásra a 2021/2022-es tanévre nézve nem
kerülhet sor.
9. A hallgatók a TVSZ jelenleg hatályos 17. számú  a koronavírus járvány okán
kialakított speciális szabályokat rendező  mellékletében szabályozott lehetőségekkel
továbbra is élhetnek, így különösen a további egy, járványhelyzettel összefüggő dékáni
méltányossággal.
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