
 

A specializáció-választás szempontjai 

az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszakon 

a 2016-ban specializációt választók számára 

 

A specializáció-választás az első három közös szemeszter végén történik az alábbi 

szempontrendszer alapján: 

  

1. a hallgató 1-3. félévben elért összesített korrigált kreditindex alapján  

  4,51-5,00 10 pont 

  3,51-4,50 8 pont 

  2,51-3,50 6 pont 

  2,00-2,50 2 pont 

 (Összesen 30 pont szerezhető.) 

  

2. állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvánnyal dokumentált angolnyelv-tudás 

nyelvtudás alapján 

  - felsőfokú nyelvtudás  

   A típusú nyelvvizsga 5 pont 

   B típusú nyelvvizsga  5 pont 

   Komplex nyelvvizsga 2x5 pont 

  - középfokú nyelvtudás  

   A típusú nyelvvizsga 2,5 pont 

   B típusú nyelvvizsga  2,5 pont 

   Komplex nyelvvizsga 2x2,5 pont 

 (Legfeljebb 10 pont szerezhető.) 

 

3. az alábbi tantárgyakból elért eredménye alapján 

 Figyelem! Csak az vehet részt a specializáció-választáson, akinek a választott  

   specializációhoz rendelt tárgyak mindegyike teljesített. 

- ODLA specializáció esetében  

 Orvosi kémia 

 Hisztológia alapjai I.  

 Biokémia I. 

 Mikrobiológia alapjai II. 

 Műszeres analitika I. 

 

- OKLA specializáció esetében 

 Orvosi kémia 

 Hisztológia alapjai I. 

 Biokémia I. 

 Műszeres analitika I. 

 Bevezetés az immunológiába és az immunrendszer biológiája 

 

- KDA specializáció esetében 

 Funkcionális anatómia  

 Élettan (2014. előtti beiratkozóknál Élettan ea. és Élettan gy.) 

 Hisztológia alapjai I. 

 Hisztológia alapjai II. 

 Képalkotás eszközei I. 

 Képalkotás eszközei II. 

 

5 (jeles)         10 pont 

4 (jó)  8 pont 

3 (közepes)  6 pont 

2 (elégséges) 4 pont 

 (Összesen 50 pont szerezhető, mert specializációként külön számolandó az összpontszám) 



 

 

4. dokumentált specializáció-specifikus szakmai gyakorlat és/vagy szakmai előképzettség alapján – 

a specializáció-felelős mérlegelése alapján – 5-5 pont adható, összesen maximum15 pont 

 vegyésztechnikusi bizonyítvány (ODLA, OKLA specializációk) 

 OKJ-végzettség 

54 725 02 kórszövettani, szövettani asszisztens (ODLA, OKLA specializációk) 

55 725 01 diagnosztikai technológus (ODLA, OKLA specializációk) 

54 725 03 orvosi laboratóriumi technikai asszisztens (ODLA, OKLA specializációk) 

55 725 01 orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus 

52 725 4 radiográfus (KDA specializáció) 

 szakmai előképzettség 

ODLA, OKLA specializáció: citológiai szakasszisztens 

    elektronmikroszkópos szakasszisztens 

    hisztokémiai, immnhisztokémiai szakasszisztens 

    klinikai laboratóriumi szakasszisztens 

    mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens 

    orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus 

KDA specializáció: általános és vaszkuláris ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens 

   radiofarmakológiai szakasszisztens (OKLA specializáció is) 

   röntgen-műtós szakasszisztens 

   szülészeti-nőgyógyászati ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens 

   képi diagnosztikai asszisztens 

   képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 

   röntgenasszisztens  

 munkahelyi szakmai gyakorlat (min. 3 év) 

 publikációs tevékenység 

 igazolt tudományos diákköri munka 

 Képalkotó alapozó szigorlat letétele (KDA specializáció) 

 

(Összesen 15 pont szerezhető) 

 

 

Maximum 105 pont szerezhető. 

 

A hallgatói létszám az alábbi arányban oszlik három specializációra: 

 orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció: 40% 

 orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializáció:  30% 

 képalkotó diagnosztikai analitika specializáció:  30% 

A hallgatónak a specializáció preferencia-sorrendjét meg kell jelölnie. 

 

A specializáció-választási bizottság tagjai: 

 - elnök (alapszakfelelős) 

 - tagok (specializáció-felelősök) 

 - a kar jogi diplomával rendelkező oktatója 

 - a HÖK által delegált hallgató. 

  

 

A specializáció-választáson való részvétel ismételhető.  

  


