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1. oldal 

 

Specializáció-választási szempontok 

az orvosi diagnosztikai analitikus alapszakon 

 

2017-ben kezdő hallgatók számára 

 

 

 

A specializáció-választás az első szemeszter végén történik a félévi tantárgyteljesítés alapján. 

 

Figyelembe vett tantárgyak: 

  

- orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika (ODLA) specializáció esetében  

 Anatómia I .:   ha nincs meg, akkor is választható a specializáció 

Élettan:   ha nincs meg, akkor is választható a specializáció 

A hisztológia alapjai:  teljesítése kötelező a specializáció választásához 

Matematika és statisztika: teljesítése kötelező a specializáció választásához  

Orvosi kémia:   teljesítése kötelező a specializáció választásához 

A lab. diagnosztika alapjai ha nincs meg, akkor is választható a specializáció 

 

- orvosi kutatólaboratóriumi analitika (OKLA) specializáció esetében 

 Anatómia I .:   ha nincs meg, akkor is választható a specializáció 

Élettan:   ha nincs meg, akkor is választható a specializáció 

A hisztológia alapjai:  teljesítése kötelező a specializáció választásához 

Matematika és statisztika: teljesítése kötelező a specializáció választásához  

Orvosi kémia:   teljesítése kötelező a specializáció választásához 

A lab. diagnosztika alapjai ha nincs meg, akkor is választható a specializáció 

  

- radiográfia (RAD) specializáció esetében 

 Anatómia I.:   teljesítése kötelező a specializáció választásához  

Élettan:   ha nincs meg, akkor is választható a specializáció  

Fizika:    teljesítése kötelező a specializáció választásához  

Képalkotás alapjai:  teljesítése kötelező a specializáció választásához 

Matematika és statisztika: teljesítése kötelező a specializáció választásához 

 

- patológiai analitika (PA) specializáció esetében 

Anatómia I.:   teljesítése kötelező a specializáció választásához  

Élettan:   ha nincs meg, akkor is választható a specializáció 

Fizika:    teljesítése kötelező a specializáció választásához  

A hisztológia alapjai:  teljesítése kötelező a specializáció választásához  

Orvosi kémia:   teljesítése kötelező a specializáció választásához 

 

 

 

Figyelem! 

A „ha nincs meg, akkor is választható a specializáció” kifejezés az Élettan 

(ODLA,OKLDA,RAD,PA) és az Anatómia I. (ODLA,OKLA) esetében azt jelenti, hogy a tantárgy 

2. szemeszteres tantárgynak nem előfeltétele, tehát ha a 2. szemeszterben vizsgakurzus keretében a 

tantárgy teljesítése megtörténik, akkor a mintatanterv szerinti előrehaladást nem akadályozza. 

Ha nem sikerül vizsgakurzusként a teljesítés, akkor a 3. szemeszteri ráépülő tantárgyak felvétele 

nem lehetséges, ez a mintatantervi előírásokhoz képest lemaradást eredményez, a képzésre előírt 8 

félév nem lesz elegendő a szak elvégzésére. 
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A tantárgyak szerinti pontszámítás: 

 

5 (jeles)         10 pont 

4 (jó)  8 pont 

3 (közepes)  6 pont 

2 (elégséges) 4 pont 

nem teljesült 0 pont 

 

 

 

 

 

Angol nyelvvizsgára adható pontok (Legfeljebb 8 pont szerezhető.): 

 

- felsőfokú nyelvtudás  

  A típusú nyelvvizsga: 4 pont 

  B típusú nyelvvizsga: 4 pont 

  Komplex nyelvvizsga: 2x4 pont 

- középfokú nyelvtudás  

    A típusú nyelvvizsga: 2 pont 

   B típusú nyelvvizsga: 2 pont 

   Komplex nyelvvizsga: 2x2 pont 

 

Összesen 68 (ODLA, OKLA) ill. 58 (RAD, PA) pont szerezhető, specializációként külön 

számolandó az összpontszám. 

 

 

 

 

A hallgatói létszám az alábbi arányban oszlik négy specializációra: 

 

 orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció: 35 % 

 orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializáció:  26 % 

 radiográfia specializáció:     27 % 

 patológiai analitika specializáció:    12 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Debreceni Egyetem - Általános Orvostudományi Kar 

orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak 

 

 

 

 

 
 

3. oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezés menete 

 

A specializáció-választásra a jelentkezés a Neptun elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül 

történik. Mivel a jelentkezéskor a pontszámok a Neptun adatai alapján automatikusan számítódnak, 

azután kell jelentkezni, ha minden jegy bekerült a Neptunba és ha van angol nyelvvizsga, 

helyes adatokkal bent van a rendszerben. Másként a pontszámba nem fog beszámítódni a 

nyelvvizsga vagy az a tantárgy, aminek a jegye még nincs a Neptunban, alacsonyabb lesz a 

pontszám, kedvezőtlenebb lesz a rangsorban a helyezés.  

 

A jelentkezés helye:  

Neptun Ügyintézés menü → Szakirányválasztás → A kívánt specializáció kiválasztása 

 

Egy specializációt lehet választani, viszont mind a négyre lehet jelentkezni, a jelentkezés 

sorrendje egyben preferencia sorrendet is jelent. Ez a sorrend abban az esetben lesz figyelembe 

véve, ha az első helyen választott specializáció felvehető létszámkeretébe az alacsonyabb pontszám 

miatt nem sikerült bekerülni.  

  

A jelentkezés elbírálása a vizsgaidőszak utolsó napját követő hét folyamán történik.  

Amennyiben a jelentkezés sikeres, a Tanulmányi Osztály hozzárendeli a hallgatóhoz a 

specializációhoz tartozó mintatantervet, így a 2-8. szemeszter tantárgyaihoz hozzáférése lesz. 

 

 

 

Figyelem! 

Aki nem tudta teljesíteni az előírt tantárgyakat, így nem tudott specializációra jelentkezni, továbbra 

is a mintatanterv közös alapozó részéhez lesz hozzárendelve, csak innen tud mintatantervi 

tantárgyat felvenni. 

 


