Iránymutatás a járványügyi védekezésben részt vevő hallgatók tanulmányaival kapcsolatban
- Vizsgaidőszak és szakdolgozat -

VIZSGAIDŐSZAK
A vizsgaidőszakra az Egyetem az önkéntes munkában vagy kirendelésben részt vevő, bármely képzésben tanuló
hallgatók számára az alábbi kompenzálást nyújtja:
I)
II)

az önkéntes munka vagy kirendelés miatti vizsga hiányzás nem számít elhasznált vizsgaalkalomnak;
az önkéntes munka vagy kirendelés esetén elmulasztott vizsgákat (pl. a kirendelés a vizsgaidőszak utolsó két hetére
esik), az utóvizsga időszakra is lehet tervezni;

III)

Főszabálytól eltérően a karácsony-újév közötti időszakra is hirdethető vizsga a kirendelt vagy önkéntes
hallgatók részére, ha az adott oktatási egység és a hallgató közötti megegyezéssel mindkét fél élni kíván ezzel a
lehetőséggel.

IV)
V)
VI)

az adott Intézet, illetve a hallgatóság kölcsönös beleegyezésével a hétvégi napokra is lehet vizsgát hirdetni
a normál munkaidőn (8.00-16.00 óra) kívül is lehet vizsgát meghirdetni, tervezni
az utóvizsga időszakban lehet 1. vizsgát tenni. Ez azonban nem automatikus, vagyis ez az időszak zárva lesz az
1. vizsgák szempontjából, oda jelentkezni csak a tanszéki tanulmányi felelősön keresztül lehet az elvégzett munka
hitelt érdemlő (önkéntes szerződés, kirendelő határozat, stb.) igazolásával;

VII)

A kirendelt vagy önkéntes hallgató vizsgaidőszaka a munkavégzéssel arányosan meghosszabbodhat,
2022.01.31-02.20. között első és utóvizsgát egyaránt lehet tenni. A jelentkezés megegyezik az utóvizsga héten
1. vizsgára jelentkezés módjával. A kirendelt és önkéntes munkát végző hallgatók számára a vizsgaidőszak akár 3
héttel is meghosszabbítható, mely így belenyúlhat a hallgató II. szemeszterének szorgalmi időszakába. Az ekkor tett
vizsga nem mehet a hallgató II. szemeszteres tanulmányainak rovására.

VIII)

az intézetek igény esetén tarthatnak extra konzultációkat a vizsgaidőszakban is.

Az iránymutatásban részletezett kedvezmények csak azon hallgatóknak járnak, akik a kritérium rendszernek* 1
megfelelő mértékű munkát végeztek.

SZAKDOLGOZAT
Orvos-, és egészségügyi képzések:
A szakdolgozat/diplomamunka beadási határideje legfeljebb 4 héttel meghosszabbodik. Amennyiben a hallgató a
meghosszabbított határidővel él, akkor a szakdolgozat/diplomamunka védés maga is későbbre halasztódik. Amennyiben a
hallgató nem szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor az eredeti időpontban is megteheti a védést.
Nem orvos-, és egészségügyi képzések:
Az önkéntes munkát végző hallgatók számára a szakdolgozat/diplomamunka beadási határideje annyi héttel hosszabbodik
meg, ahányszor 20 óra munkát végeztek a beadási határidőt megelőző 4 hétben. Maximális mértéke 4 hét. A
szakdolgozat/diplomamunka védésének időpontja egyéni időpontban történik.

EGYEBEK
Munkavégzés igazolása:
A hallgatónak a kedvezmények igényléséhez igazolnia kell munkavégzését.
A jogosultság mértékét a Tanulmányi Osztály határozza meg a hallgató által elküldött dokumentumok által. Az önkéntes
munkáról a munkáltató ad igazolást (OMSZ; SZTE SZAKK esetén az Ápolási Igazgatóság és a SZAOK esetén a Tanulmányi
Osztály által a CooSpace Évfolyami színtereken közzétett teljesítésigazolás; más egészségügyi intézmény esetén pedig az
intézmény vezetője által adott, intézményi pecséttel ellátott igazolás szükséges). A kirendelési munkáról való igazolásként a
kirendelő határozat számát kell megadnia a hallgatónak.
*1 Kritériumrendszer
1. egységnyi munkavégzés = 40 óra munkavégzés (önkéntesség vagy 1 heti kirendelés)
A munkavégzés mértéke november 22. és január 30. között végzett munkára vonatkozik.
A november 22. előtt végzett munka a szeptember 27. és november 21. közötti időszakra vonatkozik.
Munkavégzés mértéke

Vizsgaidőszak meghosszabbításának mértéke

1 egységnyi munkavégzés
vagy
november 22. előtt legalább 2 egységnyi munkavégzés

1 hét

2 egységnyi munkavégzés
vagy
legalább 2 egységnyi munkavégzés november
22. előtt, és még 1 egységnyi munkavégzés november 22.
után

2 hét

3 egységnyi munkavégzés
vagy
legalább 2 egységnyi munkavégzés november 22. előtt, és
még 2 egységnyi munkavégzés november 22. után

3 hét

