
Az Általános Orvostudományi Kar eljárásrendje 

az ITM ágazati ajánlásának figyelembevételével 

 

 

A tanórák megtartása és látogatása 

Az ITM 2020. augusztus 17-én kelt ágazati ajánlásával összhangban az alábbi intézkedések 

betartását kérem a saját és a közösség egészségének védelme érdekében:  

Általános alapelv, hogy az oktatás az őszi félévben a kötelező tantárgyak esetében jelenléti 

oktatással indul, amely oktatási forma a járványhelyzet alakulásától függően természetesen 

változhat. A kötelezően választható és szabadon választható tárgyak esetében a kar előírja az 

online oktatás alkalmazását kivéve a személyes megjelenést igénylő gyakorlati kurzusok 

esetében. A kötelező tárgyak minden eleme továbbra is személyes megjelenéshez kötött oktatás 

formájában zajlik. 

Tájékoztatom, hogy a speciális egyetemi és kari TVSZ rendelkezései 2020. szeptember 30-ig 

érvényben maradnak. 

Nyomatékosan kérem, hogy az ÁOK hivatali és oktatói irodáit, tantermeit és egyéb helyiségeit, 

továbbá rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem 

mutató személy látogassa. (A megbetegedés jellemző tünetei: köhögés, nehézlégzés, légszomj, 

láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.)  

A hallgatóknak a tanórákon és a közösségi helyiségekben történő tartózkodás teljes időtartama 

alatt orrot és szájat takaró maszk viselése kötelező.  

A hallgatónak beiratkozásakor nyilatkozatot kell tennie a Neptun rendszerben arra 

vonatkozóan, hogy az egyetemre való belépés feltételeit teljesíti. Amennyiben státuszában 

változás történik, ezt a Neptun rendszerben haladéktalanul jeleznie kell, az egyetem területére 

nem léphet be, a tanórákat nem látogathatja.  

Az intézetek számára a Kar non-contact hőmérőket biztosított a hallgatók szúrópróbaszerű 

hőméréséhez. Az előadótermek bejáratánál kézfertőtlenítő állomások kerülnek felszerelésre. 

Az előadótermekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést az UD HUMAN 

service végzi két óránként a Kar felkérésére. A gyakorlatok és szemináriumok esetében a 

fertőtlenítésről az adott intézet gondoskodik. A több oktatási szervezeti egység által használt 

helyiségek esetében az adott tanórát tartó intézetnek kell az órát követően a fertőtlenítésről 

gondoskodni. 

Az egyetemre önhibájukon kívül később beérkező vagy karanténba került I. éves hallgatók 

esetében biztosítani szükséges minden kötelező tantárgy esetében legalább hetente egy online 

konzultációs lehetőséget. A konzultációk időpontját az egységek a honlapjukon közzéteszik. A 

II-V. éves hallgatók esetében a felmerült igények függvényében kerülhet sor online konzultáció 

megtartására a kötelező tantárgyak esetében. Az intézetek az első oktatási hét végére a 

hallgatóknak kihirdetik az aláírás megszerzéséhez szükséges minimálisan teljesítendő 

óraszámra és a hiányzások pótlására vonatkozó szabályokat. Ezeket az adott tantárgyra 



vonatkozó információkat a honlapjukon is elérhetővé teszik a tantárgyat felvett hallgatók 

számára. 

 

Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

A szakmai gyakorlatok során törekedni kell a beteg-hallgató kontaktus idő gyakoriságának 

minimalizálására. Ezért a szakmai gyakorlatokon történő részvétel igazolások esetében az adott 

területen eltöltött összes időt vesszük figyelembe és lehetővé tesszük az önkéntes segítői 

tevékenység gyakorlatként történő elismerését. Így például az orvostanhallgatók számára az 

önkéntes segítőként a betegellátásban Magyarországon vagy külföldön végzett tevékenység a 

blokkgyakorlat vagy szigorló évi gyakorlat részeként elismerhető. A teljesítés elfogadásáról a 

dékán dönt az OSZE vezetője javaslatára a hallgató által benyújtott hivatalos igazolás alapján. 

 

A reguláris gyakorlati elemek szervezése esetében törekedni kell a hallgató-oktató hallgató-

hallgató kontaktus idő minimalizálására a tervezhetően több időt igénylő gyakorlati elemek 

kiküszöbölésével (pl. kísérlet sorozat esetében az inkubációs idők redukálásának segítségével). 

 

A számonkérés, beszámolás rendje 

A számonkérések során a szóbeli vizsgák esetében kisebb teremben plexiüveg használatát 

biztosítjuk. Nagy előadótermekben pedig az ágazati ajánlásban leírtakat figyelembevételével 

járunk el. A termek fertőtlenítését az egyes alkalmak között biztosítjuk.  

A meghirdetett vizsgaidőpontok száma tantárgyanként minimálisan három, egyenletesen 

elosztva a teljes vizsgaidőszakban. 

A szabadon választható és kötelezően választható tantárgyak esetében megengedett a 

számonkérés online formában történő lebonyolítása vagy a gyakorlati jegy megszerzéséhez 

szükséges beadandó dolgozatok beküldése elektronikus formában. 

A szakdolgozat és diplomamunka készítés és védés során minden ponton online ügyintézés 

történik. 

 

A fent leírtak a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján és a COVID-19 járvány 

aktuális állása szerint készültek. Hatályuk 2020. szeptember 1-jétől visszavonásig vagy új 

irányelvelvek kibocsátásáig, de legkésőbb a 2020/2021-es tanév I. félévének végéig tart. 

 

Debrecen, 2020. szeptember 1. 
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