
Tájékoztatás mintatanterv-változásról  
és a DE tanulmányi és vizsgaszabályzatának 

módosításairól 
 

A VÁLTOZÁS LEGINKÁBB AZOKAT A HALLGATÓKAT ÉRINTI, 
AKIKNEK A TVSz-BEN, ILL. MINTATANTERVBEN MEGADOTT 
HATÁRIDŐIG NEM SIKERÜLT A SZIGORLATOKAT TELJESÍTENIÜK. 
 
A DE tanulmányi és vizsgaszabályzatának 2011. június 23-i módosítása következtében a 
szabályzatból az alábbi rész kikerült: 

 
„Általános Orvostudományi Kar 

az osztott képzésben résztvevő hallgatókra vonatkozó rendelkezések 
22. §. 

/a Szabályzat 3. § (6), (7), (9) és (10) bekezdéséhez/  
 (2) A DE ÁOK alapképzési szakain (az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 
analitikus alapszakon) tanuló hallgatók számára a mintatantervben az első négy szemeszterre 
előírt tantárgyak alapján legalább 100 kredit megszerzése kötelező legkésőbb a 6. aktív 
szemeszter végéig. Ezen túlmenően az alábbi kritériumfeltételek teljesítése kötelező az orvosi 
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszakon:  
- orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika és orvosi kutatólaboratóriumi analitika szakirány:  
Mikrobiológia szigorlata 4. szemeszter végéig,  
Biokémia szigorlat a 6. szemeszter végéig.  
- képalkotó diagnosztikai analitikus szakirány:  
Képalkotó alapozó szigorlata 6. szemeszter végéig,  
Képalkotó szakmai szigorlat a 6. szemeszter végéig.  
 

Hallgatói jogviszony 
3. § 

(9) A kreditrendszerű államilag támogatott képzés Egyetemen elfogadott alapelveiből 
következően az államilag támogatott hallgatónak az első beiratkozás utáni aktív 
szemeszterekben a megfelelő időpontokban rendre eleget kell tenni a szakra vonatkozó 
képzési követelményekben előírtaknak és az alábbi feltételeknek:  
(…) 
- Az első 4 vagy 6 aktív szemeszterre a mellékletben meghatározott, a továbbhaladáshoz 
szükséges egyéb kritérium-feltételeket (szigorlatok, szakmai gyakorlat stb.) az első 6, illetve 
10 aktív félév alatt teljesíti.  
 
(10) Annak az államilag támogatott hallgatónak, aki a 3.§ (9) bekezdésében szereplő 
feltételeket nem teljesíti, illetve egy tárgy kreditjét három tantárgyfelvétel, de összesen hat 
vizsga után sem szerzi meg, a hallgatói jogviszonyát a rektor által átruházott jogkörében a 
dékán megszünteti, illetve a hallgató saját kérésére tanulmányait költségtérítéses 
képzésben folytathatja. A költségtérítéses képzésbe átkerült hallgató 2 félév elteltével a kari 
tanulmányi bizottsághoz benyújtott kérelem alapján államilag támogatott képzésbe 
visszavehető, melynek feltételeiről és módjáról a szabályzat 3. számú, kari sajátosságokat 
tartalmazó melléklete rendelkezik.”  
 



A TVSz-módosítással párhuzamosan az érvényben lévő mintatantervek módosultak oly 
módon, hogy a szigorlatok az eredetileg letételi határidőként megadott félévet követő félév 
szakirányspecifikus kötelező tantárgyainak előfeltételeképpen jelennek meg. A szabályozás 
célja az volt, hogy lehetővé tegye a hallgatók számára, hogy a szigorlat teljesítése nélkül 
államilag finanszírozott képzésben folytassák tanulmányaikat. Azonban lehetőséget kívánunk 
adni arra, hogy az a hallgató, aki számára a korábbi szabályozás megfelelőbb volt, a szigorlat 
teljesítése nélkül – a korábbi szabályok alapján – költségtérítéses képzésben folytathatja 
tanulmányait a régi tantárgyi előfeltételi rendszernek megfelelően. 
 
Ez a gyakorlatban az alábbi módon érvényesül: 
 

2008-ban beiratkozottak (a 2008-as mintatanterv hatálya alá tartozók) 
 
ORVOSDIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUMI ANALITIKA, valamint ORVOSI 
KUTATÓLABORATÓRIUMI ANALITIKA SZAKIRÁNY 
A Biokémia és molekuláris biológia szigorlat, valamint a Mikrobiológia szigorlat letétele a 6. 
szemeszter végéig volt kötelező, ezért a két szigorlat a 7. szemeszter kötelező tantárgyainak 
lett tantárgyi előfeltétele. Az érintett hallgató választhat, írásban nyilatkoznia kell legkésőbb 
2011. július 29-ig (péntek) választásáról aközött,  

a) hogy a Biokémia és molekuláris biológia szigorlat és/vagy Mikrobiológia szigorlat 
teljesítése nélkül kívánja-e tanulmányait költségtérítéses képzésben (minimum két 
félév) folytatni, ebben az esetben felveheti az 7-8. szemeszter kötelező tantárgyait 
(szakmai, ill. kutatólaboratóriumi gyakorlatát megkezdheti),  
 

b) hogy tanulmányait államilag finanszírozott képzésben folytatja, és tudomásul veszi, 
hogy a Biokémia és molekuláris biológia szigorlat és/vagy Mikrobiológia szigorlat 
teljesítéséig a szakirány kötelező tantárgyait nem veheti fel az új előfeltételi rendnek 
megfelelően (tanulmányait tehát eddigi előrehaladásához képest egy évvel később 
tudja befejezni). 

(A módosított szabályozás így lehetővé teszi, hogy a hallgató ne szakítsa meg tanulmányait a 
Biokémia és molekuláris biológia szigorlat és/vagy Mikrobiológia szigorlat hiánya miatt, ill. 
hogy tanulmányait a szigorlat teljesítéséig – ellentétben a korábbi szabályozással – államilag 
finanszírozott képzésben folytassa.) 
 
KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY 
A Képalkotó alapozó szigorlat, valamint a Képalkotó szakmai szigorlat letétele a 6. 
szemeszter végéig volt kötelező, ezért a két szigorlat a 7. szemeszter kötelező tantárgyainak 
lett tantárgyi előfeltétele. Az érintett hallgató választhat, írásban nyilatkoznia kell legkésőbb 
2011. július 29-ig (péntek) választásáról aközött,  

a) hogy a Képalkotó alapozó szigorlat és/vagy Képalkotó szakmai szigorlat teljesítése 
nélkül kívánja-e tanulmányait költségtérítéses képzésben (minimum két félév) 
folytatni, ebben az esetben felveheti az 7-8. szemeszter kötelező tantárgyait (szakmai 
gyakorlatát megkezdheti),  
 

b) hogy tanulmányait államilag finanszírozott képzésben folytatja, és tudomásul veszi, 
hogy a Képalkotó alapozó szigorlat és/vagy Képalkotó szakmai szigorlat teljesítéséig a 
szakirány kötelező tantárgyait nem veheti fel az új előfeltételi rendnek megfelelően 
(tanulmányait tehát eddigi előrehaladásához képest egy évvel később tudja befejezni). 

(A módosított szabályozás így lehetővé teszi, hogy a hallgató ne szakítsa meg tanulmányait a 
Képalkotó alapozó szigorlat és/vagy Képalkotó szakmai szigorlat hiánya miatt, ill. hogy 



tanulmányait a szigorlat teljesítéséig – ellentétben a korábbi szabályozással – államilag 
finanszírozott képzésben folytassa.) 
 
A nem nyilatkozó hallgatók esetében az új szabályozást érvényesíti a Tanulmányi 
Osztály (b) pont). 
 
 

2009-ben beiratkozottak (a 2009-es mintatanterv hatálya alá tartozók) 
 
ORVOSDIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUMI ANALITIKA, valamint ORVOSI 
KUTATÓLABORATÓRIUMI ANALITIKA SZAKIRÁNY 
A Mikrobiológia szigorlat letétele a 4., valamint a Biokémia és molekuláris biológia szigorlat 
letétele a 6. szemeszter végéig volt kötelező, ezért a Mikrobiológia szigorlat az 5. szemeszter, 
ill. a Biokémia és molekuláris biológia szigorlat a 7. szemeszter kötelező tantárgyainak lett 
tantárgyi előfeltétele. Az érintett hallgató választhat, írásban nyilatkoznia kell legkésőbb 
2011. július 29-ig (péntek) választásáról aközött,  

c) hogy a Mikrobiológia szigorlat teljesítése nélkül kívánja-e tanulmányait 
költségtérítéses képzésben (minimum két félév) folytatni, ebben az esetben felveheti 
az 5. szemeszter kötelező tantárgyait,  
 

d) hogy tanulmányait államilag finanszírozott képzésben folytatja, és tudomásul veszi, 
hogy a Mikrobiológia szigorlat teljesítéséig a szakirány kötelező tantárgyait nem 
veheti fel az új előfeltételi rendnek megfelelően (tanulmányait tehát eddigi 
előrehaladásához képest egy évvel később tudja befejezni). 

(A módosított szabályozás így lehetővé teszi, hogy a hallgató ne szakítsa meg tanulmányait a 
Biokémia és molekuláris biológia szigorlat és/vagy Mikrobiológia szigorlat hiánya miatt, ill. 
hogy tanulmányait a szigorlat teljesítéséig – ellentétben a korábbi szabályozással – államilag 
finanszírozott képzésben folytassa.) 
 
A nem nyilatkozó hallgatók esetében az új szabályozást érvényesíti a Tanulmányi 
Osztály (b) pont). 
 
KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY 
A Képalkotó alapozó szigorlat, valamint a Képalkotó szakmai szigorlat letétele a 6. 
szemeszter végéig volt kötelező, ezért a két szigorlat a 7. szemeszter kötelező tantárgyainak 
lett tantárgyi előfeltétele. Ennek értelmében tájékoztatom, hogy a 7-8. szemeszter kötelező 
tantárgyait nem veheti fel (tehát szakmai gyakorlatát nem kezdheti meg) a két szigorlat 
teljesítése nélkül. 
 
 

2010-ben beiratkozottak (a 2010-es mintatanterv hatálya alá tartozók) 
 
ORVOSDIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUMI ANALITIKA, valamint ORVOSI 
KUTATÓLABORATÓRIUMI ANALITIKA SZAKIRÁNY  
A Mikrobiológia szigorlat letétele a 4. szemeszter végéig volt kötelező, ezért a Mikrobiológia 
szigorlat az 5. szemeszter kötelező tantárgyainak lett tantárgyi előfeltétele. Ennek értelmében 
tájékoztatom, hogy az 5. szemeszter kötelező tantárgyait nem veheti fel a Mikrobiológia 
szigorlat teljesítése nélkül. 
A Biokémia és molekuláris biológia szigorlat letétele a 6. szemeszter végéig volt kötelező, 
ezért a Biokémia és molekuláris biológia szigorlat a 7. szemeszter kötelező tantárgyainak lett 



tantárgyi előfeltétele. Ennek értelmében tájékoztatom, hogy a 7. szemeszter kötelező 
tantárgyait nem veheti fel (szakmai gyakorlatát nem kezdheti meg) a Biokémia és molekuláris 
biológia szigorlat teljesítése nélkül. 
 
KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY 
A Képalkotó alapozó szigorlat, valamint a Képalkotó szakmai szigorlat letétele a 6. 
szemeszter végéig volt kötelező, ezért a két szigorlat a 7. szemeszter kötelező tantárgyainak 
lett tantárgyi előfeltétele. Ennek értelmében tájékoztatom, hogy a 7-8. szemeszter kötelező 
tantárgyait nem veheti fel (tehát szakmai gyakorlatát nem kezdheti meg) a két szigorlat 
teljesítése nélkül. 
 
 

Kapcsolódó és egyéb mintatanterv-módosítások a 2011/2012-es tanévtől 
 
2008-as mintatanterv 
MINDHÁROM SZAKIRÁNY 7. szemeszter előfeltételi rendszer 
 
ORVOSI KUTATÓLABORATÓRIUMI SZAKIRÁNY 7. szemeszter: új tantárgy 
(Sejtbiológia, sejtélettan kutatólaboratóriumi gyakorlat (Klinikai Fiziológiai Tanszék), 
AFSSG03L7) 
 
2009-es mintatanterv 
ORVOSDIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUMI ANALITIKA SZAKIRÁNY 
5., 7. szemeszter: tantárgyi előfeltételi rendszer 
 
ORVOSI KUTATÓLABORATÓRIUMI ANALITIKA SZAKIRÁNY 
5., 7. szemeszter: tantárgyi előfeltételi rendszer 
5. szemeszter tantárgyai 
 
KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY 
7. szemeszter: tantárgyi előfeltételi rendszer 
4., 8. szemeszter: új kötelezően választható tantárgy 
 
2009-es mintatanterv hatálya alá tartozó 2010-es beiratkozó hallgatók 
KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY 
A Képalkotó alapozó szigorlat az 5. szemeszter tantárgyainak előfeltétele. 
 
 
Debrecen, 2011. július 14. 
 
 Fazekas-Bálint Ágnes s. k. 

ügyvivő-szakértő 
 


