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2/2014. számú dékáni utasítás 
a PTE Egészségtudományi Kar 

alapképzési és mesterképzési szakjainak 
szakirányválasztási eljárására vonatkozó eljárásrendjéről 

 
 
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (továbbiakban: kar) Dékánja a PTE 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 26/A. § (3) bekezdésében adott felhatalmazás alapján, a karon a 
szakirányválasztási eljárás szabályait jelen utasítás keretei között, az alábbiak szerint szabályozza. 
 
Általános szabályok 
 
1. § (1) A szakirányválasztási eljárás során a kar érvényre kívánja juttatni az esélyegyenlőséget, a 
teljesítményelvűséget, a diszkriminációmentességet, a hallgatói igények lehetőség szerinti 
figyelembevételét, valamint a kari szakmai, gazdasági és infrastrukturális érdekeket. 
 
(2) A szakirányválasztásban az a hallgató vehet részt, aki a döntés időpontjában alapképzésben 
két, mesterképzésben egy lezárt félévvel rendelkezik a karon, amelyek során teljesített tanulmányi 
eredménye szolgál a szakirányválasztás alapjául. 
 
A szakirányválasztás eljárásrendje 
 
1. § (1) A szakirányválasztási eljárásra alapképzési szakokon a tavaszi félév 12. oktatási hetéig, 
mesterképzési szakokon az őszi félév 10. hetéig kerül sor, a tanév részletes beosztásában 
meghirdetett időpontban. 

 
(2) A hallgatók a meghirdetett szakirányok között az Egységes Tanulmányi Rendszer 
(továbbiakban: ETR) felületén kialakítják az általuk preferált rangsort. 
 
(3) A Tanulmányi Osztály a hallgatói preferenciákról kimutatást készít, amelyet a Tanulmányi 
Bizottság elé terjeszt. 
 
(4) A kimutatás eredményeire figyelemmel a Tanulmányi Bizottság meghatározza az egyes 
szakirányokra irányadó kapacitásokra vonatkozó javaslatát, amelyeket a Kari Tanács elé terjeszt 
elfogadás végett. 
 
(5) A Kari Tanács határozatban fogadja el a szakirányokra irányadó kapacitásokat, amelyeket a kar 
honlapján nyilvánosságra hoz. 
 
2. § (1) Alapképzési szakok esetében a tavaszi, mesterképzési szakok esetében az őszi félév 
lezárását követően a Tanulmányi Osztály az ETR adatbázisából kigyűjti a szakirányválasztáshoz 
szükséges, az azt megalapozó adatokat, és hozzácsatolja a hallgatók szakirány-preferenciáihoz. 
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(2) A szakirányválasztás során alapképzési szakokon az első két, mesterképzési szakokon az első 
lezárt félév eredményeit lehet figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a hallgató a vonatkozó 
félévekben hány kreditpontnyi tárgyat vett fel és teljesített. 
 
(3) A szakirányválasztáshoz szükséges eredmények segítségével a Tanulmányi Osztály jelen dékáni 
utasítás 1. számú mellékletében szereplő algoritmus szerint megállapítja a hallgató összpontszámát. 
 
(4) A hallgatói szakirány-preferenciák figyelembevételével az összpontszám segítségével, 
lépcsőzetes módszerrel meg kell határozni a hallgató szakirányát azzal, hogy a Kari Tanács által 
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 fennmaradó képzési kapacitásokra lehet felvenni, és ezeket a lépcsőket addig 
kell folytatni, amíg a rendelkezésre álló helyek, vagy a hallgatók el nem fogynak. 
 
(5) Pontszámazonosság esetén a rangsorolás során figyelembe vehető a több teljesített kreditpont, 
illetve az alacsonyabb javítóvizsga szám. 
 
3. § (1) Az eljárás során a hallgató egyértelmű besorolást nyer egy adott szakirányra, amelyen 
tanulmányait folytathatja. 
 
(2) A besorolásról a Tanulmányi Osztály vezetője határozatban értesíti a hallgatót, mely határozat 
ellen kizárólag a szakirányválasztási eljárás során történt szabályzatsértés, illetve a pontszámítási 
hibára hivatkozással lehet fellebbezéssel élni. 

 
(3) Ezt követően a Tanulmányi Osztály lehetővé teszi a hallgató számára, hogy az ETR-ben 
felvehesse az adott szakirányhoz tartozó kurzusokat. 
 

Jelen dékáni utasítás a kihirdetést követően válik hatályossá, és a tanulmányaikat a 2014/2015. 
tanévben megkezdő hallgatókra vonatkozik. Jelen dékáni utasítás hatálybalépésével a 46/2006. 
(11.06.), valamint a 230/2011. (12.07.) számú Kari Tanács határozatai hatályukat vesztik azzal, 
hogy a 2013/2014. tanévben vagy azelőtt tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében kifutó 
jelleggel, alkalmazni kell az azokban foglaltakat. 

Pécs, 2014. november 10. 

 

 Dr. BETLEHEM József 
 egyetemi docens, 
 dékán 
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1. számú melléklet 
 
Pontszámítási algoritmus 

 
1. Tanulmányi pontszám: 

 
Alapképzésben az 1. és 2. érvényesen lezárt félév, mesterképzésben az 1. érvényesen lezárt 
félév tanulmányi eredménye, az alábbi képlet szerint átszámított pontértékben. 
Képlet:  
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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 

 
Alapképzésben két félév során maximálisan 2x20, azaz 40 pont szerezhető. 
Mesterképzésben egy félév során maximálisan 1x20, azaz 20 pont szerezhető. 
 

2. Alaptantárgyak pontszáma: 
 

Két, jelen Dékáni Utasítás 2. számú mellékletében meghatározott, az alapképzési illetve a 
mesterképzési szak minden szakirányára irányadó tantárgy érdemjegye alapján számított 
pontszám. 
 
Elégtelen (1) vagy nem teljesített/nem értékelhető:  0 pont 
Elégséges (2)      4 pont 
Közepes (3)      6 pont 
Jó (4)       8 pont 
Jeles (5)      10 pont 
 
Alapképzésben és mesterképzésben egyaránt maximálisan 2x10, azaz 20 pont szerezhető. 
 

3. Választott tantárgyak pontszáma: 
 

Alapképzési és mesterképzési szakok esetében is két, jelen Dékáni Utasítás 2. számú mellékletében 
feltüntetett, az adott szakirányra jellemző tantárgy, amelyek közül egy kizárólag az adott szakirány 
esetében vehető figyelembe, érdemjegye alapján számított pontszám. 
 
Elégtelen (1) vagy nem teljesített/nem értékelhető:  0 pont 
Elégséges (2)      6 pont 
Közepes (3)      9 pont 
Jó (4)       12 pont 
Jeles (5)      15 pont 
 
Alapképzésben és mesterképzésben is egyaránt maximálisan 2x15, azaz 30 pont szerezhető. 



4 

 
4. Nyelvvizsga pontszám: 

 
Államilag elismert nyelvvizsgaeredményekből származó többletpont, amely a képesítési és 
kimeneti követelményekben foglalt nyelvi követelményeknek megfelel. 
 
B2 (közép) komplex    4 pont 
C1 (felső) írásbeli vagy szóbeli  7 pont 
C1 (felső) komplex   10 pont 
 
Alapképzésben és mesterképzésben is egyaránt kizárólag egy nyelvből, a legmagasabb 
nyelvvizsga alapján, maximálisan 10 pont szerezhető. 
 
Összpontszám: 
 

������á��		������á� + ��������á�����	������á��

+ �á��������	����á�����	������á�� + ������	����	������á� 
 
Alapképzésben maximálisan 100 pont szerezhető. 
Mesterképzésben maximálisan 80 pont szerezhető. 
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2. számú melléklet 

A szakirányválasztási eljárás irányadó tantárgyai 

Szak neve Szakirány neve Alaptantárgyak Választott tantárgyak 

Egészségügyi szervező 
alapképzési szak 

Egészségbiztosítás 

1. Matematika I. 
2. Jogi ismeretek II.  

1. Közgazdaságtan I. 

2. Jogi ismeretek I. 

Egészségügyi ügyvitelszervező 
2. Egészségügyi azonosító 
rendszerek 

Egészségturizmus szervező 
2. Kommunikáció és 
személyiségfejlesztési ismeretek 
I. 

Orvosi laboratóriumi és 
képalkotó diagnosztikai 
analitikus alapképzési 

szak 

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 
analitika 1. Kémia, biokémia I. 

2. Matematika I. 
1. Kémia, biokémia II. 

2. Kémia, biokémia III. 

Képalkotó diagnosztikai analitika 2. Fizika I. 

Rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés 
alapképzési szak 

Egészségfejlesztés 
1. Anatómia I. 
2. Élettan I. 

1. Egészségügyi szakmai 
ismeretek I. 

2. Egészségpszichológia II. 

Rekreációszervezés 2. Motoros képességek II. 

Népegészségügyi 
mesterképzési szak 

Egészségfejlesztés 

1. Kutatásmódszertani 
és biostatisztikai 
ismeretek I. 
2. Epidemiológia I. 

1. Népegészségügyi 
medicina 

2. Népegészségügyi projektek 

Epidemiológia 2. Egészségügyi informatika I. 

Környezet- és foglalkozás-
egészségügyi 

2. Bizonyítékokon alapuló 
egészségügy 

 


