
TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar 
orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak 
patológiai analitika specializáció hallgatóinak  

SZAKMAI GYAKORLATRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSRŐL 
ÉS A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSÁRÓL 

 
A patológiai analitika specializációhallgatói által letöltendő szakmai gyakorlatok listáját, 
óraszámát, kreditértékét a hallgatóra vonatkozó mintatanterv tartalmazza. 
 
A hallgató a Jelentkezési lap nyomtatvány leadásával jelentkezik szakmai gyakorlatra. 
(http://www.olkda.med.unideb.hu/sites/default/files/jelentkezesi_lap_szakmai_gyak_6szemeszter_pa_0.pdf)  
A Jelentkezési lap leadási határideje a 6. szemeszter 10. oktatási hét vége.  
 
Szakmai gyakorlat letölthető a Debrecen Egyetemen belül. Amennyiben a hallgató a szakmai 
gyakorlatot / valamely szakmai gyakorlatát nem a Debreceni Egyetem valamelyik 
intézményében tölti, az érintett gyakorlat(ok) vonatkozásában Szakmai gyakorlati fogadó 
nyilatkozat (http://www.olkda.med.unideb.hu/sites/default/files/fogado_nyilatkozat_pa.pdf) nyomtatványt kell 
mellékelni a jelentkezéshez. A nyomtatványt a fogadó intézménnyel kell kitöltetni, aláíratni, 
lepecsételtetni.  
Az 1. sz. melléklet tartalmazza a korábbi fogadóintézmények listáját, természetesen egyéb 
helyekre is lehet jelentkezni a szakmai gyakorlat(ok) letöltésére. 
A külső intézmény felkeresésekor célszerű a szakmai gyakorlati tematikát mellékelni, hogy 
az intézmény mérlegelni tudja, a gyakorlat teljesítéséhez szükséges vizsgálatokat végzik-e 
náluk. A szakmai gyakorlati tematika elérhető a szak honlapján a Szaki tájékoztatók 
menüpont alatt (http://www.olkda.med.unideb.hu/node/7).  
 
A szakmai gyakorlatokon a hallgató köteles: 
− bemutatnia gyakorlati képzőhelyen a gyakorlat megkezdése előtt az egészségügyi 
 alkalmasságot igazoló érvényes dokumentumait 
− anyagi felelősséget vállalni mulasztásból, vagy a szabályok be nem tartásából eredő 
 károkért 
− előzetes engedély alapján, vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 
 felhasználhatják a gyakorlaton szerzett tapasztalatokat, felméréseket a gyakorlatvezető és 
 intézményvezető engedélye alapján szakdolgozatukban, TDK- munkájukban, 
 publikációjukban a forrás megjelölésével.  
 
A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos egyéb tudnivalókról a specializáció-felelős adhat 
tájékoztatást a gyakorlat megkezdése előtt.  
 
A gyakorlat teljesítésének igazolása a Neptunból kinyomtatható „AOK PA szakmai gyakorlat 
teljesítésének igazolása” nevű kérvény formanyomtatvánnyal történik. A gyakorlat végén a 
hallgató kitölti a kérvényt, beírja a gyakorlat adatait és kinyomtatva viszi a gyakorlat 
igazolójához, aki szöveges értékelést és érdemjegy-javaslatot ír rá és aláírja.  
Az így kitöltött lapot a specializáció-felelős által történő jóváhagyás után a hallgató leadja a 
Tanulmányi Osztályra, ahol annak adatait berögzítik a Neptunba majd a továbbiakban őrzik.  
 
 

Tanulmányi Osztály 
2019. augusztus 29. 
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1. sz. melléklet 

 
 

Eddigiekben felkeresett szakmai gyakorlati helyek 
 
 
 

Intézmény Cím 
Fogadó 

nyilatkozat 
szükséges-e 

DE Kenézy Gyula Egyetemi Kórház  
Patológiai Osztály 

4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. - 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi 
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 
Patológiai Osztály 

3526 Miskolc, 
Szentpéteri kapu 72-76. 

- 

DE Klinikai Központ  
Pathológiai Intézet 

4032 Debrecen,  
Nagyerdei körút 98. 

- 

Jósa András Oktatókórház  
4400 Nyíregyháza,  
Szent István u. 68. 

- 

Országos Onkológiai Intézet 
Daganatpatológiai Központ 

1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. igen 

Pécsi Tudományegyetem 
Pathológiai Intézet 

7624 Pécs, Szigeti út 12. igen 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. - 

Semmelweis Egyetem I. sz.  
Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 

1085 Budapest, Üllői út 26. igen 

 
 

 


