A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Tanácsának
46/2006. számú számú határozata
A Bolognai rendszerű alapszakok vonatkozásában a belső orientációs és szakirányválasztási
eljárás szabályairól a PTE Egészségtudományi Karán
A bologna-folyamat megjelenésével a hazai felsőoktatási rendszerben összevont alapszakok
indultak meg, amelyeken a hallgatók tanulmányaikat folytathatják.
A szakirányválasztás szabályait Karunkon a belső orientációs és szakirányválasztási eljárás
szabályai rögzítik az alábbiaknak megfelelően.
A belső orientációs és szakirányválasztási eljárás során a Kar érvényre kívánja juttatni
• Az esélyegyenlőséget
• A teljesítményelvűséget
• A diszkriminációmentességet
• A hallgatói igények lehetőség szerinti figyelembevételét
• A kari szakmai, gazdasági és infrastrukturális érdekeket
A szakirányválasztásban vesz részt az a hallgató, aki két érvényes lezárt szemeszterrel
rendelkezik a Karon, amelyek során teljesített tanulmányi eredménye szolgál a szakirányválasztás alapjául.
A szakirányválasztási belső orientációs eljárásban nem vesz részt, aki tanulmányait
„hagyományos” rendszerű képzési rendszerben kezdte meg, és bolognai alapszakra történő
átvételéről rendelkező határozatban engedélyt kapott a szakirányválasztási eljárás alóli
felmentésre a szakirány megjelölésével.
A szakirányválasztási eljárás alól mentesítést kap továbbá az a hallgató, aki felsőfokú
szakképzés elvégzését követően, erre tekintettel nyert felvételt a Karra. Ebben az esetben a
tanulmányait kizárólag azon a szakirányon folytathatja, amelynek képzési programjába
befogadást nyer az adott felsőfokú szakképzés anyaga 60 kreditpont mértékben.
A belső orientációs és szakirányválasztási eljárás 2 szakaszból tevődik össze:
• Orientációs eljárás
• Szakirány-választási eljárás
Orientációs eljárás:
Az orientációs eljárásra az 1. félévet követően kerül sor, amelynek célja a hallgatói igények
felmérése, valamint a Kari preferenciáknak megfelelő, az egyes szakirányokra irányadó
kapacitások meghatározása.
Az első szemesztert követő héten a hallgatóknak regisztráltatniuk kell magukat a Kar
honlapján található link segítségével. A regisztráció eljárási rendjét, technikai feltételeit jelen
eljárás melléklete tartalmazza.
Az orientációs eljárásban az elektronikus felületen a hallgatónak meg kell határoznia a rá
irányadó szakirányok közül milyen rangsort kíván kialakítani. A hallgató minden szakirányt
köteles rangsorolni.
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Amennyiben ezen orientációs eljárás követelményeinek nem tesz eleget a Kar által
meghatározott határidőig, a szakirány-választási eljárásban nem vehet részt. A 2. szemesztere
felvett kurzusai törölhetőek az ETR-ből.
A Tanulmányi Osztály a hallgatói preferenciákról kimutatást készít, amelyet a Tanulmányi
Bizottság elé terjeszt. A kimutatás eredményeire figyelemmel a Tanulmányi Bizottság
meghatározza az egyes szakirányokra irányadó kapacitásokat, amelyeket a Kari Tanács elé
terjeszt elfogadás végett.
A Kari Tanács határozatban fogadja el a szakirányokra irányadó kapacitásokat, amelyeket a
Kar honlapján nyilvánosságra hoz.
Szakirányválasztási eljárás:
A szakirányválasztási eljárásra a 2. félév lezárását követő héten kerül sor. A szakirányválasztás során az első két érvényesen lezárt szemeszter eredményeit lehet figyelembe venni,
függetlenül attól, hogy ezekben a szemeszterekben hány kreditpontnyi tárgyat vett fel és
teljesített a hallgató.
A szakirányválasztási eljárás technikai lebonyolítása megegyezik az orientációs eljárásban
foglaltaknak megfelelővel.
A hallgatók a szakirányok között kialakítják az általuk preferált rangsort. Ezt követően a
Tanulmányi Osztály az ETR adatbázisából kigyűjti a szakirány-választáshoz szükséges, azt
megalapozó adatokat, és hozzácsatolja a hallgatók szakirány-preferenciáihoz.
A szakirányválasztáshoz szükséges eredmények segítségével a Tanulmányi Osztály
megállapítja a hallgató összpontszámát az alábbi algoritmus szerint:
1. Tanulmányi pontszám:
1. és 2. érvényesen lezárt szemeszter tanulmányi eredménye a melléklet szerinti indexe
alapján átszámított pontértékben.
Képlet: szerzett kredit x érdemjegy
vállalt kredit

= index

Indexpontszám:
0-0,25
1 pont
0,25-0,50
2 pont
0,51-075
3 pont
0,76-1,00
4 pont
.
.
.
4,76-5,00
20 pont
Két félév során maximálisan 2x20, azaz 40 pont szerezhető.
2. Alaptantárgyak pontszáma:
Két, a Tanulmányi Bizottság által kiválasztott az alapszak minden szakirányára irányadó
tantárgy érdemjegye alapján számított pontszám.
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1 vagy nem teljesített 0 pont
2-4 pont
3-6 pont
4-8 pont
5-10 pont
Maximálisan 2x10, azaz 20 pont szerezhető.
3. Választott tárgyak pontszáma:
Két, a szakfelelős javaslata alapján a Tanulmányi Bizottság által az adott szakirányra
jellemző tantárgy, amelyek közül egy kizárólag az adott szakirány esetében vehető
figyelembe, érdemjegye alapján számított pontszám
1 vagy nem teljesített 0 pont
2-6 pont
3-9 pont
4-12 pont
5-15 pont
Maximálisan 2x15, azaz 30 pont szerezhető.
4. Nyelvvizsga-pontszám:
Államilag elismert nyelvvizsgaeredményekből származó többletpont, amely a képesítési
és kimeneti követelményekben foglalt nyelvi követelményeknek megfelel
Közép C – 4 pont
Felső A, B – 7 pont
Felső C – 10 pont
Kizárólag egy nyelvből, a legmagasabb nyelvvizsga alapján, maximálisan 10 pont szerezhető.
Összpontszám: tanulmányi pontszám + alaptárgyak pontszáma + választott tárgyak
pontszáma + nyelvvizsga-pontszám.
Maximálisan 100 pont szerezhető.
A meghatározott elvek alapján meg kell állapítani a hallgató azon összpontszámát, amelyet a
szakirány-választás során figyelembe lehet venni. Az összpontszámot elektronikus módon
közzé kell tenni, amely ellen pontszámítási hibára hivatkozással a hallgató panaszt nyújthat be
a Tanulmányi Osztályra, a kihirdetést követő 5 napon belül.
Ezt követően a hallgatói szakirány-preferenciák figyelembevételével a fenti összpontszám
segítségével lépcsőzetes módszerrel kell meghatározni a szakirány-választást úgy, hogy a
Tanulmányi Bizottság által előírt, az adott szakirányra és képzési központra meghatározott
kapacitás nem léphető túl.
A lépcsőzetes eljárás jelen szabályzat szerint azt jelenti, hogy először az első helyen
rangsorolt szakirányi jelentkezéseket kell elosztani oly módon, hogy a fenti kapacitást elérő
hallgató után több hallgatót csak a második körben rangsorolt szakirányokra és az első körben
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fennmaradó képzési kapacitásokra lehet felvenni, és ezeket a lépcsőket addig kell folytatni,
amíg a rendelkezésre álló helyek, vagy a hallgatók el nem fogynak.
A fentiek alapján látható, hogy fontos szerepe van a hallgató által meghatározott rangsornak,
hiszen az adott szakirány választására irányadó összpontszámnak minden lépcső esetében
egyéni szerepe van.
Pontszámazonosság esetén a rangsorolás során figyelembe vehető:
• A több teljesített kreditpont
• Az alacsonyabb javítóvizsga száma
Az eljárás során a hallgató egyértelmű besorolást nyer egy adott szakirányra, amelyen
tanulmányait folytathatja. Erről a Tanulmányi Osztály határozatban értesíti a hallgatót, amely
ellen kizárólag a szakirány-választási eljárás során történt szabályzatsértés esetén lehet
fellebbezéssel élni.
Ezzel párhuzamosan a Tanulmányi Osztály lehetővé teszi a hallgató számára, hogy az ETRben felvehesse az adott szakirányhoz tartozó, a tanszék által meghirdetett kurzusokat.
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