
Képalkotó diagnosztikai analitika / radiográfia 
szakmai gyakorlati tantárgyak felvétele, teljesítése 

 
 
  
- A képalkotó diagnosztikai analitika / radiográfia szakmai gyakorlatokat a képalkotó szakmai szigorlat teljesítése után lehet felvenni, a 

hozzájuk tartozó nagy óraszám miatt teljesítésükhöz az utolsó tanév mindkét félévére szükség van. 
 
- A gyakorlatot idején a gyakorlati helyen vezetni kell a „zöld gyakorlati leckekönyv”-et, végül a gyakorlatot a leckekönyvben szóbeli 

értékelés és érdemjegy-javaslat zárja le. Fontos, hogy a gyakorlatot értékelő ill. igazoló személy neve és az igazolás dátuma olvashatóan 
kerüljön a leckekönyvbe, mert ezeket az adatokat a Tanulmányi Osztály bevezeti a Neptunba, innen bekerülnek az elektronikus 
törzskönyvbe, ami a hallgató tanulmányait igazolja. 

 
- A gyakorlati hely értékelése után, az értékelést figyelembe véve a tantárgyfelelős adja a végső jegyet, ez kerül a Neptunba a tantárgyhoz. 

Ehhez a gyakorlati leckekönyvet le kell adni az érintett intézet ügyintézőjének. 
 Ügyintézők: 
  - CT, MR, RTG, UH és angiográfia szakmai gyakorlat: Gallasz Szilvia (Orvosi Képalkotó Intézet, Radiológiai nem önálló Tanszék) 
  - nukleáris medicina: Andirkó Monika (Orvosi Képalkotó Klinika, Nukleáris Medicina nem önálló Tanszék) 
  - sugárterápia: Dálnoki Éva (Onkológiai Klinika, Onkológiai Osztály) 
 
- Az összes gyakorlat teljesítése után a gyakorlati leckekönyvet a Tanulmányi Osztályra kell leadni, itt történik meg az adatok Neptunba 

vitele, majd a leckekönyv végleges őrzése.  
  
- Az őszi félévben csak azokat a gyakorlatokat kell felvenni, amik véget érnek a szorgalmi időszakban, vagy csak kis mértékben nyúlnak 

bele a vizsgaidőszakba, hogy biztosan bekerüljenek a jegyek a Neptunba a félév zárása előtt, nehogy az ünnepek miatti szabadságolások 
miatt ne teljesüljenek a tantárgyak. 

 
- A szakmai gyakorlatok kreditértéke miatt a félévben nem teljesül az ösztöndíjra való jogosultságának az a feltétele, hogy legalább 18 

teljesített kreditnek kell lenni a félévben, de a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 13.§ (5) bekezdése lehetőséget ad az ösztöndíjban 
való részesülésre ebben az esetben is.  

 
- Más ösztöndíjak esetében (pl. nemzeti felsőoktatási ösztöndíj), ahol az előírt kreditmennyiséget nem éri el a mintatanterv szerint felvehető 

kreditek összege, nincs ilyen kivételi szabály, így a hallgatónak kell gondoskodnia a kellő mennyiségű további kredit felvételéről. 
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