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HÁZIORVOSTAN
JELENTKEZÉSI LAP
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzési rendszerbe
pályázók részére
1. A jelentkező személyi adatai:


név (családi és utónév, ebben a sorrendben)


születési név (családi és utónév, ebben a sorrendben)


anyja születési neve (családi és utónév, ebben a sorrendben)


születési hely, idő (év, hónap, nap)


pecsétszám

állampolgársága ( a megfelelő aláhúzandó) :
- magyar
- EU-s állampolgár, hontalan, menekült,
szabad mozgás, szabad tartózkodás jogával
rendelkező, vagy letelepedési engedéllyel
rendelkező külföldi
- külföldi


személyi igazolvány/letelepedési engedély/bevándorlási engedély (nem letelepedett külföldieknél: útlevél) száma

2. Állandó lakcím:


irányítószám


város (község) neve


utca , hsz (emelet, ajtó)


(külföldi állampolgároknál ország neve)
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3. Értesítési cím:





irányítószám

város (község ) neve


utca, hsz (emelet, ajtó)

Mobil telefonszám:
e-mail cím:
4.



……………………………………..

Diplomával rendelkezik –e?:

 igen

 nem

 Ha már rendelkezik diplomával:
A.)

Az általános orvosi diploma megszerzésének helye:


felsőoktatási intézmény neve

diploma kelte:

B.)

……………………………….. év, hónap, nap

Amennyiben honosított általános orvosi diplomával rendelkezik:

Diploma honosításának helye:……………………………… ideje: ………………………

 Ha még nem rendelkezik diplomával:
A diploma megszerzésének várható pontos időpontja: ………… .év ………….…hónap
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Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzési
rendszerbe pályázók részére
A még diplomával nem rendelkező jelentkezők értelemszerűen csak a már meglévő eredményeiket
írhatják be, a záróvizsga letétele után pedig pótolniuk szükséges a hiányzó jegyeiket.
5. Beszámítandó tantárgyak eredményei:
A) Kiemelt (szakmaspecifikus) tárgyak:
sorsz

szakmaspecifikus
tárgyak

eredménye

választható
szakmaspecifikus tárgyak

1.

(5 tárgyat kérünk beírni a táblázatba, az
eredményével együtt):

2.

-Belgyógyászat
-Gyermekgyógyászat
-Sebészet
-Szülészet- nőgyógyászat
-Neurológia
-Pszichiátria

3.
4.
5
Összesen:

x 1,2 (max. 30 pont) =

B) I-VI. évfolyam szigorlatok:
Szigorlat
Anatómia II.

Eredménye

Szigorlat
Magatartástudomány

Biokémia II.

Belgyógyászat

Élettan II.

Gyermekgyógyászat

Patológia II.

Sebészet

Klinikai Biokémia II.

Ideggyógyászat

Mikrobiológia II.

Pszichiátria

Megelőző orvostan II.

Szülészet-nőgyógyászat

Farmakológia II.

Átlag x 6 (max. 30 pont)=

C) Záróvizsga eredménye:
x 2 (max. 10 pont)=

Hozott pontok száma összesen:

Eredménye

4

Többletpontok beszámítását kérem az alábbiak szerint (A sorszám előtt x-el jelölje meg az
igazolással alátámasztott többletpont igényét, de max. 10 pont vehető figyelembe! Egy fajta
többletpontból több is figyelembe vehető!):
sorszám
megnevezés
adható
teljesítés
pont
1
10
Ph.D fokozat (a PhD előadó igazolása alapján)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Helyi TDK konferencián tartott elsőszerzős előadás
Helyi TDK konferencián tartott társszerzős előadás
OTDK-n tartott elsőszerzős előadás
OTDK-n tartott társszerzős előadás
Tudományos kongresszuson tartott elsőszerzős előadás, poszter
Tudományos kongresszuson tartott társszerzős előadás, poszter
TDK pályamunka elsőszerzős
TDK pályamunka társszerzős
A választott szakmához kapcsolódó diplomamunka
Demonstrátorság az adott szakból évente
Tudományos közlemény (lektorált folyóiratban) elsőszerzős
Tudományos közlemény (lektorált folyóiratban) társszerzős
Szakmaspecifikus egyetemi tanulmányi verseny (1-3. helyezés)
A választott szakmához kapcsolódó elektiv kurzus teljesítése
(max. 4 kurzus) Kérjük az indexmásolatban megjelölni!
Nyelvvizsga a diplomakiadás feltételén túl (közép C)
Nyelvvizsga (felső C), vagy orvosi szakfordítói diploma
Nyelvvizsga (A vagy B felsőfok)
Mentőtiszti, egészségügyi területen szerzett legalább 1 hónapnyi
időtartamú munkavégzés hónaponként (max. 3 pont)
A munkáltató által igazolt korábbi szakmai kapcsolat (a
munkáltatónál végzett nem egészségügyi munka, adatok
feldolgozása, tudományos tevékenységben, stb.)
Orvosi munkavégzés az adott szakon (évente)

Többletpont összesen:

2
1
3
2
3
2
4
2
2
1
5
3
2
1
2
3
2
1
2

2
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A csatolandó mellékletek:
1. Többletpontokat igazoló okmányok (Diplomamunka és tudományos közlemény esetén az első
oldal másolatát kérjük benyújtani, TDK igazolást a TDK titkár adhat ki!)
2. A Tanulmányi Osztály által hitelesített index másolat, melyben kérjük egyértelműen megjelölni a
fenti táblázatokba beírt érdemjegyeket.
3. Diploma másolat
4. Szakmai Önéletrajz
5. Személyi igazolvány másolat
Kelt:

,

év

hó

nap

Nyilatkozat:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejegyzett adatok a valóságnak megfelelnek.

a jelentkező olvasható aláírása
____________________________________________________________________________________________________________________________
A jelentkezés szabályait és a jelentkezési lap tartalmát a 122/2009-es Korm.rendelet és a 16/2010-es EüM.rendelet határozza meg. Ezen jelentkezési lap
csak a Debreceni Egyetem re való jelentkezésre szolgál és csak az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzési rendszerbe való jelentkezés és
felvételi eljárás során használható fel. A jelentkezési lapon szereplő adatok bizalmasak, csak a DE ÁOK Dékáni Hivatal Szak- és Továbbképzési
Központjának munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik.

