Kivonat –
Iránymutatás a járványügyi védekezésben részt vevő hallgatók tanulmányaival kapcsolatban
A 2021/2022-es tanévben az alábbi egységes, az SZTE minden képzésére vonatkozó irányelvek azt a
célt szolgálják, hogy a hatóságilag kirendelt orvos- és egészségügyi képzésben tanuló, valamint a
járványügyi védekezésben önkéntességet vállaló hallgatók tanulmányaik során ne kerüljenek
hátrányos helyzetbe.

I. Kirendelés és önkéntesség okozta hiányzások
Ha a hallgató hatósági kirendelés vagy önkéntes munka miatt hiányzik az előadásról, a távolléte nem
tekinthető hiányzásnak.
Ezáltal a hiányzás nem lehet negatív kihatással a kurzusteljesítési feltételekre (plusztétel, félév
aláírásának megtagadása stb.), az egyedi pozitív következmények (tételcsere lehetősége, pluszpont,
megajánlott jegy, stb.) esetén pótlási lehetőséget vagy más alternatívát kell biztosítani.
II. Számonkérések
A járványügyi védekezéshez köthető önkéntes munka vagy hatósági kirendelés idejére eső
számonkérések esetén biztosítani kell a hallgatók számára, hogy legkésőbb a vizsgája (vizsgára
jelentkezés előtt) előtt az előírt számonkéréseket teljesíteni tudja.
Ugyanezek a szabályok irányadóak akkor is, ha a hallgató a számonkérést megelőző héten volt
kirendelve, vagy végzett önkéntes munkát ezen időszakban legalább 40 óra időtartamban.
Vizsgaidőszakban történő önkéntességre/kirendelésre hivatkozva a vizsgák dékáni engedély alapján
egyéni időpontban letehetők, akár a vizsgaidőszakon túl is.
A szakdolgozatvédés időpontja a kirendeléssel vagy önkéntesen végzett munka miatt szükség szerint
elhalasztható, ha elkerülhetetlen, a kijelölt védési időszakon túlra is. Ennek indokoltságáról,
feltételeiről és szabályairól szintén a dékán dönt.
Amennyiben a hallgató kedvezmény igénnyel jelentkezik kérem az oktatókat, hogy vegyék fel a
kapcsolatot a Tanulmányi Osztály dolgozóival, annak tisztázására, hogy a kedvezmény
igénybevételének feltételei valóban fennálnak e.
III. Gyakorlati beszámítások, kurzusbeszámítás
a) Az önkéntes munkával teljesített vagy kirendeléssel bármely osztályon, szakterületen elvégzett,
hitelesen igazolt munkaórák a gyakorlatok teljesítésébe beszámíthatók. Erről a képzési sajátosságok
függvényében a dékán dönt.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az önkéntesen vagy kirendeltként munkavégzéssel kiváltott óraszámok
csak egyszer számíthatók be.
b) Az önkéntességgel vagy kirendeléssel végzett munka a „Klinikai önkéntes munka” c. szabadon
választható kurzus keretein belül 2 vagy 4 kreditponttal (a kirendelés időtartamától függően)
továbbra is elszámolható. Az elvégzett munkát hitelt érdemlően igazoló dokumentumot (önkéntes
szerződés, kirendelő határozat, stb.) a Modulo rendszerben benyújtott kreditátviteli kérelem
mellékleteként kell feltölteni.
Kizáró ok, ha ez a munka már más, szabadon választható (pl. „Járványügyi önkéntes munka” nevű és
XO0021-JárványÖnkMunka kódú) el lett ismerve.
IV. Munkavégzés igazolása

A kirendeléseket általánosságban a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatalok végzik, a tőlük
megkapott – folyamatosan frissülő – adatokat (kirendeltek névsora, a kirendelés ideje) a kar dékánja a
tanszékek (intézetek) rendelkezésére bocsájtja.
Az önkéntességet az SZTE SZAKK Ápolásszervezési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatósága igazolja
Ezzel együtt az OMSZ önkéntesség/kirendelés kivételével a hallgató felelőssége, hogy a védekezésben
való tényleges részvételét tanúsító teljesítésigazolásokat eljuttassa a Tanulmányi Osztályra.
V. Kurzusfelvétel
A következő félév kurzusfelvételi időszakában a rangsoros kurzusfelvétel algoritmusa kiegészül a
kiemelkedő kirendeléssel/önkéntességgel végzett munka elismeréseként járó pluszpontokkal. A dékán
dönthet arról, hogy a hallgatót a védekezésben tanúsított tevékenysége alapján 5 vagy 10 pluszpont
illeti meg.
Szeged, 2021. november 10.
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