3/2006. számú dékáni utasítás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán
folyó nyelvi képzés szabályozására
1. A Karon szaknyelvi képzés folyik, mely nappali tagozatos képzésben az első 4
szemeszterben, levelező tagozatos képzésben az első 6 szemeszterben történik. A
szemeszterenkénti óraszám alapszaktól, szakiránytól függetlenül szemeszterenként a
nappali tagozatos képzések esetében 56 óra, levelező tagozatos képzések esetében 20 óra
(szabadon választható tantárgy keretében). A szemeszterek gyakorlati jeggyel és a
tantervben meghatározott kreditponttal zárulnak. A hallgatónak az abszolutórium
megszerzéséig (amennyiben még nem teljesítette a képesítési/képzési és kimeneti
követelményekben előírt nyelvi követelményt) a képzési ideje során a Szaknyelvi Tanszék
által szemeszterenként meghirdetett szaknyelvi vizsgát, mint kritériumkövetelményt kell
abszolválnia.
2. A nyelvoktatás megszervezése az órarendben biztosított nyelvi órasáv keretében történhet,
szakoktól függetlenül (a 4. szemeszterben szakirány szerint) megszervezett csoportbontás
keretében. Egy nyelvi csoport elindítására kizárólag minimum 15 fős hallgatói létszám
esetén van lehetőség.
3. A szaknyelvi tanszékvezető a tervezett csoportra vonatkozó adatokat (oktató neve,
hallgatói létszám, hallgatói névlista/szak évfolyam) megküldi a Kar dékánjának. A nyelvi
csoport elindítására a tanszékvezető engedélyével van lehetőség a csoportokra vonatkozó
fentiek szerinti végleges adatokat a szemeszter megkezdését követően küldi meg a Kar
dékánjának.
4. A Kar által finanszírozott nyelvi képzésben kizárólag a Kar azon hallgatói vehetnek részt,
akik nem teljesítették a képesítési/képzési és kimeneti követelményben számukra előírt
nyelvi követelményt. A képesítési/képzési és kimeneti követelményben előírtak szerinti
nyelvi követelmény teljesítésekor a hallgató a nyelvi képzésben való részvétel és nyelvi
kritériumkövetelmény teljesítése alól automatikusan felmentésre kerül.
5. Az 1. pontban meghatározott időintervallumú nyelvi képzésen túlmenően a Kar által
finanszírozott módon nincs lehetőség nyelvi kurzus megszervezésére és lebonyolítására.
6. A kari HÖK lehetőségeihez mérten támogatni kívánja, hogy igény esetén a nappali
tagozatos hallgatók részére egy további szemeszterben szabadon választható felzárkóztató
nyelvi kurzus indulhasson, melynek megszervezése esetén a felmerülő költségeket a HÖK
finanszírozza és a költségek fedezését lehetővé tevő összeget a Kar részére átvezeti, míg
az infrastrukturális hátteret a Kar biztosítja. A képesítési/képzési és kimeneti
követelményben előírt nyelvi követelményt teljesítő és ezért a Kar által finanszírozott
nyelvi képzésben nem részesíthető hallgatók nyelvi szinten tartását igény esetén a kari
HÖK lehetőségeihez mérten szintén támogatni kívánja szinten tartó kurzusok költségeinek
finanszírozásával és a költségek fedezését lehetővé tevő összeget az ÁOK és ETK
PROFEX nyelvvizsgaközpontba átvezeti.
7. A Kar hallgatóinak PROFEX államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga elismerésére van
lehetősége az ÁOK és ETK PROFEX nyelvvizsgaközpontban.
Pécs, 2006. június 14.
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