
Tájékoztató az OLKDA II. évfolyam hallgatói számára a specializáció-választásról 

 

A 2016/2017-es tanévben az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak II. 

évfolyamán a specializáció-választás az alapszak belső szabályozása alapján az alábbi menetrend szerint 

történik (további információ: www.olkda.med.unideb.hu Hirdetmények menü): 

 

A specializáció-választáson az vehet részt, aki  

 a tanulmányi füzetét legkésőbb 2017. február 10-én, azaz a vizsgaidőszak utolsó napján, lezárható 

állapotban leadja, tehát a Neptunban és a tanulmányi füzetben minden jegy szerepel és a két 

nyilvántartás megegyezik 

 legalább az első helyen megjelölt specializációhoz előírt tantárgycsoportot teljesítette 

 

A specializáció-választás menete: 

A hallgatónak kérelmet kell benyújtania a Neptun elektronikus nyilvántartó rendszeren keresztül (az 

Ügyintézés→Kérvények menüben) a specializáció-választással kapcsolatosan, mely tartalmazza: 

 kitöltött specializáció-választási táblázatot („AOK  OLKDA specializáció választás 2017. (2016. 

előttiek)” nevű kérvénysablon) 

 feltöltött dokumentumokat 

szakmai önéletrajz (benne a specializációk preferencia-sorrendje) 

nyelvvizsgák 

igazolások 

 

A kitöltés után a kérvényt a „Leadott kérvények” fülön kérjük kinyomtatni, aláírni, majd eljuttatni a 

Tanulmányi Osztályra szintén legkésőbb 2017. február 10-ig. 

 

A Neptunos kérelem-kitöltési lehetőség a következő időszakban áll a hallgatók rendelkezésére: 

 

2016. december 23. 8:00 órától 2017. február 10. 23:59-ig, 

vagyis a szorgalmi időszak utolsó napjától a vizsgaidőszak utolsó napjáig. 

 

Figyelem! A kérvényt a tanulmányi füzet leadása és a félév zárása után kell kitölteni, ugyanis a zárás 

során kerülnek be a Neptunba azok az átlagok, amik szintén szükségesek a pontszámításhoz. A zárást a TO 

végzi a tanulmányi füzet leadása után. A félév zárásának ellenőrzése: Neptun → Tanulmányok → 

Leckekönyv → Törzslap kivonat → Zárási adatok.   

 

A szakvezetés az egyes specializációkra a hallgatói létszám alábbi megoszlásának arányában kíván 

hallgatókat felvenni: 

 

 orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika specializáció 40% 

 orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializáció:  30% 

 képalkotó diagnosztikai analitika specializáció:  30% 

 

A fent megadott százalékos megoszlási arányszámok irányszámok, melyek a hallgatói jelentkezés 

függvényében kisebb mértékben módosulhatnak. 

 

A döntés kihirdetésének várható időpontja 2017. február 15.  

 

A hallgatók specializációs mintatantervhez rendelése a döntés után történik, ezért a specializációkhoz 

tartozó tantárgyakat a hallgatók csak ez után láthatják és vehetik fel a Neptunban. 

 

A döntés ellen 8 munkanapon belül az Általános Orvostudományi Kar Osztott Képzések Tanulmányi és 

Kreditátviteli Bizottságához (OTKAB) lehet fellebbezéssel élni. 

 

Kérem, hogyha bármi bizonytalanság, hiba, működési rendellenesség felmerül, azonnal jelezzék 

(akarcza@med.unideb.hu). Köszönöm! 

  

Debrecen, 2016. december 19. 

http://www.olkda.med.unideb.hu/
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