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A specializáció-választás menete 

 
 
 

1. A vizsgaidőszak alatt a hallgatók folyamatosan ellenőrzik, hogy a Neptunba bekerültek-e 
a megszerzett jegyek. 

Ha nem, vagy hibásan, jelezni kell az intézetnek és javíttatni. 
Ellenőrzés: Neptun→Tanulmányok→Leckekönyv 

 Amire figyelni kell: 
 - be van-e írva a megszerzett jegy 
 - a valóságnak megfelelően van-e beírva 
 - az elfogadni kívánt megajánlott jegyek tényleg el vannak-e fogadva  
  (Ha nem, akkor a tantárgy nem teljesültként záródik!) 
 - az aláírással teljesülő tantárgyaknál be van-e írva az aláírás 
   Testnevelés  (illetékes: oktató vagy Süvöltősné Sághy Annamária   
    saghy.annamaria@sport.unideb.hu) 
   Tűz- és munkavédelem (illetékes: Fazekas Gyula fazekas.gyula@fin.unideb.hu) 
 

2. Ha minden jegy rendben van, a nyelvvizsgákat is ellenőrizni kell, mert azok is figyelembe 
lesznek véve a pontszámok kialakításánál. 

 Neptun→Saját adatok→Képzettségek→Nyelv  
 
 

3. Választott specializáció megadása preferencia sorrendben 
 
Neptun→Ügyintézés→Szakirányjelentkezés 
 
A jelentkezéskor a Neptunban levő jegyek alapján kiszámolja a megadott specializációra 
vonatkozó pontszámot. 
Ha a specializációhoz kötelezően előírt tantárgyak közül nincs meg mind, a jelentkezés nem 
engedélyezett. Ha egy megszerzett jegy még nincs beírva a jelentkezéskor, akkor a hozzá 
tartozó pontérték az összpontszámban sem fog megjelenni. Ezért csak a jegyek Neptunba 
kerülése után kerüljön sor a jelentkezésre! 
A pontszámításról részletesen a szak honlapján a Hirdetmények menüben: 
http://www.olkda.med.unideb.hu/sites/default/files/spec._valasztasi_szabalyzat_2017.pdf 

 
 

mailto:saghy.annamaria@sport.unideb.hu
mailto:fazekas.gyula@fin.unideb.hu
http://www.olkda.med.unideb.hu/sites/default/files/spec._valasztasi_szabalyzat_2017.pdf


 
Debreceni Egyetem - Általános Orvostudományi Kar 

orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak 
 
 
 

 
2 

 

 
 

4. A vizsgaidőszak utáni héten összeül a Specializáció-választási Bizottság és elbírálja a 
jelentkezéseket. 
 
A Bizottság összetétele: szakfelelős, specializáció-felelősök, HÖK képviselő, jogi képviselő. 
 
 A hallgatói létszám az alábbi arányban oszlik négy specializációra: 
 - orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció (ODLA): 35 % 
 - orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializáció (OKLA): 26 % 
 - radiográfia specializáció (RAD): 27 % 
 - patológiai analitika specializáció: 12 % 
 
A jelentkezők a pontok szerinti rangsor elejéről haladva kerülnek be az 1. helyen választott 
specializációra, ha az betelt, akkor a 2. helyen megadottra, és így tovább. 
A jelentkezés időpontja nincs figyelembe véve, a besorolás kizárólag a tanulmányi 
eredmények és az angol nyelvvizsga alapján és nem érkezési sorrendben történik. 
 

5.  Miután a jelentkezéseket elfogadták, a Tanulmányi Osztály hozzárendeli a hallgatókat a választott 
specializáció mintatantervéhez. 

 Ez után lehet majd felvenni a specializáció tantárgyait. Sajnos mivel nincs szünet a két félév között, 
előfordulhat, hogy ekkorra a díjmentes tantárgyfelvételi időszak már lezárul, természetesen ebben az 
esetben nem kell késedelmi díjat fizetni a hallgatóknak. Annyi segítséget lehetett biztosítani, hogy a 
specializációk mindegyikében előforduló tantárgyakat hozzárendeltem a közös szakasz 
mintatantervéhez, így azok már a specializáció-váltás eredményhirdetése előtt is felvehetőek lesznek. 

 

Bármilyen gond, kérdés, bizonytalanság felmerülése esetén kérem, forduljanak a Tanulmányi 

Osztályhoz: 

Karcza Anikó 
tanulmányi ügyintéző 
tel: +36 52 258-022, +36 52 411-717 / 58022 mellék 
e-mail: akarcza@med.unideb.hu 
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