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Tárgy: Tanulmányokat védő irányelvek kirendelés/
önkéntesség esetén a 2021/22. 1. félévben

Tisztelt hallgatók!
Az előző félévek sikeres járványügyi védekezésében az SZTE egyetemi polgárai bebizonyították,
hogy együttes erővel példa értékű teljesítményre képesek.
A 2021/2022-es tanév I. félévében az alábbi irányelvek azt a célt szolgálják, hogy a kirendelt
orvos- és egészségügyi képzésben tanuló hallgatók tanulmányai ne sérülhessenek, miközben
aktívan részt vállalnak a COVID-19 elleni védekezésben.
ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÉPZÉSEK HALLGATÓIRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK
I. Kirendelés és önkéntesség okozta hiányzások:
1.) A szorgalmi időszak hátra lévő részére a kirendelés és önkéntesség okozta hiányzások nem
számítanak (sem igazoltnak, sem egyébnek). A járványügyi védekezésben folytatott önkéntes
munka miatti hiányzás az előadásokról nem lehet negatív kihatással a kurzusteljesítési
feltételekre (pl. plusz tétel, félév megtagadás, diszkrimináció, stb.).
Amennyiben az előadáson való megjelenés pozitív következménnyel járna (tétel csere, plusz
pont, megajánlott jegy, stb.), akkor a kirendelt és önkéntes munka miatt hiányzó hallgatóknak
pótlási lehetőséget, vagy alternatívát kell biztosítani (ez előadások esetében nem
megvalósítható, pozitív diszkrimináció nem kényszeríthető ki).
II. Számonkérések:
3.) A járványügyi védekezéshez köthető önkéntes munka, vagy kirendelés (kórházi/klinikai,
OMSZ, oltópont egyaránt) idejére eső számonkéréshez (demonstráció, zárthelyi), vagy más,
számon kérhető (és a tantárgyleírásban is szereplő) anyaghoz minden oktatási egységnek
biztosítania kell a hallgatók számára hozzáférést, illetve azt, hogy a hallgató legkésőbb vizsgája
(vizsgára jelentkezés előtt) előtt azt teljesíteni tudja. A számonkérésekkel kapcsolatos irányelv
arra is vonatkozik, aki a számonkérést megelőző héten volt kirendelve, vagy végzett 40 óra
önkéntes munkát, vagy a számonkérés napját megelőző 7 napban 40 óra önkéntes munkát
végzett, mivel a felkészülési időt ez az elfoglaltság jelentősen lecsökkenti.
III. Kórházi-, egészségügyi intézményben végzett gyakorlatok:
4.) A kórházi gyakorlatokat végző hallgatók – beleértve a SZAOK szigorló éves gyakorlataikat
töltő hallgatókat is - esetében a már korábban ismertetettek az irányadók: ebben a félévben
a jelenléti oktatás keretében gyakorlataikat és szigorlataikat személyesen végzik, de a
kirendeléssel, önkéntesség keretében végzett munka az aktuális gyakorlatokba továbbra is
beszámít.
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Szigorlati hétre eső önkéntességre/kirendelésre hivatkozva a szigorlat egyéni időpontban
letehető, a szakdolgozat védés időpontja kirendeléssel végzett munka miatt szükség szerint
elhalasztható, ha elkerülhetetlen, a kijelölt védési időszakon túlra is.
IV. Gyakorlati beszámítások, kurzus beszámítás:
5.) Az önkéntes munkával teljesített, vagy kirendeléssel bármely osztályon, szakterületen
elvégzett, hitelesen igazolt munkaórák beszámíthatók:
SZAOK:
-

I. évet követő Ápolástan nyári gyakorlatokba (összesen 120 óra)
III. évet követő Belgyógyászat nyári gyakorlatokba (összesen 120 óra)
a IV. éves blokkgyakorlatokba (Belgyógyászat összesen 28 óra, Sebészet 28 óra,
Szülészet-nőgyógyászat 28 óra)
a IV. évet követő Sebészet nyári gyakorlatokba
az V. éves tömbösített Belgyógyászat gyakorlatokba (összesen 16 óra)
Aneszteziológia és intenzív terápia összevont gyakorlatokba (összesen 28 óra)
Szigorló éves gyakorlatokba (lásd III. pont)

A beszámítások, kifizetések adminisztrációja érdekében – az OMSZ önkéntesség/kirendelés
kivételével - minden esetben kérjük a teljesítés igazolások feltöltését a CooSpace Színtérbe!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az önkéntesen vagy kirendeltként munkavégzéssel kiváltott
óraszámok csak egyszer számolhatók el!
5.a) Az önkéntességgel, vagy kirendeléssel végzett munka a „Klinikai önkéntes munka” c.
szabadon választható kurzus keretein belül továbbra is 2 kredit ponttal számoltatható el. Az
elvégzett munkát hitelt érdemlően (önkéntes szerződés, kirendelő határozat, stb. feltöltésével)
igazolni kell a Modulo rendszerben benyújtott kreditátviteli kérelemhez. A kreditátviteleket a
normál kreditátviteli időszakokban lehet indítani.

ÁLTALÁNOS, MINDEN KAR HALLGATÓJÁRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK
I. Munkavégzés igazolása:
A kirendeléseket általánosságban a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatalok végzik,
a tőlük megkapott – folyamatosan frissülő - adatokat (kirendeltek névsora, a kirendelés ideje)
a tanszékek rendelkezésére bocsájtjuk. Az önkéntességről nem teljes körűen van tudomásunk,
ezért arra kérjük Önöket, a tanszékeket szükség esetén értesítsék. Az önkéntes
tevékenységhez köthető hiányzásról a tanszéket előre értesíteni kell.
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II. Vizsgaidőszak:
Amennyiben a kirendelések és önkéntesség a vizsgaidőszakhoz közeledve indokoltak
maradnak, akkor a tanulmányokat védő irányelvek a vizsgaidőszakra is ki fognak terjedni,
melyekről a szorgalmi időszak második felében tudjuk értesíteni Önöket.
III. Önkéntes szerződés:
Az önkéntességet az SZTE SZAKK Ápolásszervezési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatósága
igazolja, melynek kiállításához szükséges a hallgató és az Igazgatóság között megkötött
önkéntes munkaszerződés. Kapcsolat: office.apig@med.u-szeged.hu
IV. Vizsgajelentkezés
A kiemelt mértékben kirendelést/önkéntességet teljesítő hallgatók
vizsgajelentkezési időponthoz képest korábban jelentkezhetnek vizsgáikra.

a

normál

V. Kurzusfelvétel
A következő félév kurzusfelvételi időszakában a rangsoros kurzusfelvétel algoritmusa
kiegészül a kiemelkedő kirendeléssel/önkéntességgel végzett munka elismeréseként plusz
pontokkal.
Az irányelvek nem kedvezmények, hanem a védekezésben való munkavállalás okozta
tanulmányi nehézségeken enyhítő rendelkezések.
Minden egyetemi polgártól kérjük az irányelvek figyelembe vételét és megfelelő alkalmazását!
Köszönjük a hallgatóknak munkájukat, és a tanszékek megértését és közreműködését!
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