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PREAMBULUM 

A PTE Operatív Stáb 3/2021. (I.12.) állásfoglalásának értelmében egyhangúlag támogatta, hogy a 

koronavírus elleni védekezés miatt bevezetett digitális oktatás sajátosságaira tekintettel a veszélyhelyzet 

időtartama alatt, az adott képzésért felelős kar dékánja, a kari hallgatói érdekképviselet küldöttgyűlésének 

egyetértésével, dékáni utasítás keretében ideiglenesen módosítsa a tanterveknek az egyes tantárgyak 

előfeltételi rendjére vonatkozó követelményeit, annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet miatt elmaradt 
előfeltételi tantárgyak teljesítésére a 2020/2021. tanév tavaszi félévében párhuzamos feltételként nyílhasson 

lehetőség és a módosítás eredményeként a tantervek teljesítése a hallgatók számára ne legyen aránytalanul 

terhesebb.  

1. § [A dékáni utasítás hatálya] 

(1) Az utasítás hatálya kiterjed valamennyi, a Pécsi Tudományegyetem Egészégtudományi Karon hallgatói 

jogviszonyt eredményező képzésre (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú 

továbbképzés, doktori képzés), állampolgárságra való tekintet nélkül a képzésben részt vevő, az 
Egészégtudományi Karral hallgatói jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: hallgatókra). 

2. § [Általános rendelkezések] 

(1) A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara a Kari Tanács által elfogadott tantervi hálókban 

foglalt elő-, és párhuzam feltételi rendszere a jelen utasítás 1. számú mellékletében foglalt kivételekkel 

hatályukban fennmaradnak. 

(2) A Pécsi Tudományegyetem Egészégtudományi Kara a PTE Operatív Stáb 3/2021. (I.12.) 

állásfoglalásában adott felhatalmazása alapján jelen utasítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint 
ideiglenesen módosítja a 2020/2021-es tanév II. félévében meghirdetésre kerülő tantárgyak elő-, és 

párhuzamos feltételi rendszerét.  

(3) A hallgatók a 2020/2021-es tanév II. félévében a jelen utasítás 1. számú mellékletében meghatározott 

elő-, és párhuzamos feltételi rend szerinti ideiglenes módosításokkal, a Neptun Egységes Tanulmányi 

Rendszerben rögzítettek szerint jogosultak tantárgyaik felvételére. 

3. § [Egyéb rendelkezések] 

(1) Jelen utasítás annak kihirdetése napjától visszavonásig, de legkésőbb a 2020/2021-es tanév II. félévnek 
lezárásáig érvényes. 

(2) Jelen utasítást a PTE Egészségtudományi Kar hivatalos honlapján közzé kell tenni, és minden oktatási 

szervezeti egységének részére megküldi.. 

 

Pécs, 2021. január 27. 

 

Prof. Dr. Ács Pongrác  

egyetemi tanár, dékán 



ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK MENTŐTISZT SZAKIRÁNY  

Kurzus neve 

A kurzus 

mintaterv 

szerinti 

szemesztere 

A kurzus mintaterv szerinti 

óraszáma Vizsga 

típusa 

Hozzá tartozó törlendő és 

párhuzamos feltételként 

rögzítendő előfeltétel/ek 

Törlendő 

párhuzamos feltétel 

Előadás 
Tant. 

gyak. 

Klinikai 

gyak. 

2014/2015. tanterv 

Oxyológia II. (ik: oxyologia) VII. 28     Kollokvium 
Oxyológia I,  

EKG alapismeretek II. 
  

Oxyológia II. (ik: oxyologia 

gyakorlat) 
VII.   21   

Gyakorlati 

jegy 

Oxyológia I,  

EKG alapismeretek II. 
  

Intenzív terápia, 
aneszteziológia II. (ik: 

intenzív terápia) 

VI. 28     Kollokvium 
Intenzív terápia, 

aneszteziológia I.   
  

Intenzív terápia, 
aneszteziológia III. (Ik: 

aneszteziológia) 

VII. 28     Kollokvium 
Intenzív terápia, 

aneszteziológia II.   
  

Intenzív terápia, 
aneszteziológia IV. (ik: 

intenzív terápia) 

VIII.     80 
Gyakorlati 

jegy 

Intenzív terápia, 

aneszteziológia III.   
  

Sürgősségi betegellátás III. 

(ik: sürgősségi betegellátás) 
VII.     80 

Gyakorlati 

jegy 
Sürgősségi betegellátás II.   

Szakmai gyakorlat IV. (ik: 

Rohamkocsi I.) 
VII.     100 

Gyakorlati 

jegy 

Belgyógyászat III., 

EKG alapismeretek II., 
Szakmai gyakorlat III. 

  

Szakmai gyakorlat V. (ik: 
Rohamkocsi II., SBO) 

VIII.     120 
Gyakorlati 

jegy 
Szakmai gyakorlat IV.    

Sürgősségi betegellátás IV. 

(ik: sürgősségi szimulációs 
gyakorlat) 

VIII.   14   
Gyakorlati 

jegy 
Oxyológia II.   



2018/2019. tanterv 

Szakmai gyakorlat II. V.     120 
Gyakorlati 

jegy 
Szakmai gyakorlat I. 

Oxyológia III. 
elmélet, Oxyológia 

III gyakorlat. 

Szakmai gyakorlat III VI.     90 
Gyakorlati 

jegy 
Szakmai gyakorlat II.   

Szakmai gyakorlat IV. VII.     260 
Gyakorlati 

jegy 
Szakmai gyakorlat III.   

Szakmai gyakorlat V. VIII.     200 
Gyakorlati 

jegy 
Szakmai gyakorlat IV.   

Oxyológia IV. elmélet VI. 70     Kollokvium 
Oxyológia III. elmélet, 

Oxyológia III. gyakorlat 
  

Intenzív terápia, 

aneszteziológia 
VI. 56     Kollokvium 

Oxyológia III. elmélet, 

Oxyológia III. gyakorlat 
  

 

 

 

  



 

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY 

NURSING AND PATIENT CARE BSC - Midwifery specialization 

Kurzus neve 

A kurzus 

mintaterv 

szerinti 

szemesztere 

A kurzus mintaterv szerinti 

óraszáma 

Vizsga 

típusa 

Hozzá tartozó törlendő 

és párhuzamos 

feltételként rögzítendő 

előfeltétel/ek 

Törlendő 

párhuzamos feltétel 

Előadás 
Tant. 

gyak. 

Klinikai 

gyak. 

2018/2019. tanterv 

First integrated final exam VII.       Szigorlat 

Obstetrics and 

gynaecology I., II., III., 
IV.,V. 

  

Professional practice II.  VIII.     300 
Gyakorlati 

jegy 
Professional practice I., 

First integrated final exam 
  

Obstetrics and gynaecology 
III. clinical theory 

VI. 28     Kollokvium 

Obstetrics and 
gynaecology II. clinical 

theory (physiological 
obstetrics/gynaecology 

and nursing) 

Obstetrics and 

gynaecology III. 
nursing theory 

Obstetrics and gynaecology 

III. nursing theory 
VI. 28     Kollokvium 

Obstetrics and 
gynaecology II. nursing 

theory (physiological 

obstetrics/gynaecology 
and nursing) 

Obstetrics and 
gynaecology III. 

clinical theory 



Obstetrics and gynaecology 
III. simulation/skill practice 

VI.   16   
Gyakorlati 

jegy 

Obstetrics and 
gynaecology II. 

simulation/skill practice 
(physiological 

obstetrics/gynaecology 

and nursing) 

Obstetrics and 

gynaecology III. 
nursing theory 

Obstetrics and gynaecology 
III. field practice 

VI.     150 
Gyakorlati 

jegy 

Obstetrics and 
gynaecology II. field 

practice (physiological 
obstetrics/gynaecology 

and nursing) 

Obstetrics and 

gynaecology III. 
clinical theory 

Obstetrics and gynaecology 

IV. theory 
VI. 20     Kollokvium 

Obstetrics and 
gynaecology II. clinical 
theory (physiological 

obstetrics/gynaecology 
and nursing) 

Obstetrics and 
gynaecology IV. 

simulation/skill 
practice 

Obstetrics and gynaecology 
IV. simulation/skill practice 

VI.   8   
Gyakorlati 

jegy 

Obstetrics and 

gynaecology II. 
simulation/skill practice 

(physiological 

obstetrics/gynaecology 
and nursing) 

Obstetrics and 
gynaecology IV. 

theory 

Obstetrics and gynaecology 
IV. field practice 

VI.     30 
Gyakorlati 

jegy 

Obstetrics and 

gynaecology II. field 
practice (physiological 
obstetrics/gynaecology 

and nursing) 

Obstetrics and 
gynaecology IV. 

theory 

Developmental neurology 

theory 
VI. 14     Kollokvium 

Infant medicine and 

pediatrics nursing skill 

Developmental 
neurology field 

practice  

Developmental neurology 

field practice  
VI.     20 

Gyakorlati 

jegy 
  

Developmental 

neurology theory 

Infant medicine and 
pediatrics nursing skill -  

clinical theory 
IV. 28     Kollokvium   

Infant medicine and 
pediatrics nursing skill 
-  nursing skill theory 



Infant medicine and 

pediatrics nursing skill -  
field practice 

IV.     50 
Gyakorlati 

jegy 
  

Infant medicine and 

pediatrics nursing skill 
-  clinical theory 

Professional practice I.  VII.     60 
Gyakorlati 

jegy 
  

Obstetrics and 
gynaecology V. field 

practice  

Intensive care, anaesthetics I. 

theory  
V. 14     Kollokvium   

Intensive care, 
anaesthetics I. field 

practice (obstetrics and 
gynaecology surgery 

room and anaesthetics) 

Intensive care, anaesthetics I. 
field practice  

V.     40 
Gyakorlati 

jegy 
  

Intensive care, 

anaesthetics I. theory 
(obstetrics and 

gynaecology surgery 
room and anaesthetics) 

Obstetrics and gynaecology 
II. clinical theory  

V. 28     Kollokvium   

Obstetrics and 

gynaecology II. 
nursing theory 
(physiological 

obstetrics/gynaecology 
and nursing) 

Obstetrics and gynaecology 
II. nursing theory  

V. 28     Kollokvium   

Obstetrics and 

gynaecology II. 
clinical theory 
(physiological 

obstetrics/gynaecology 
and nursing) 

Obstetrics and gynaecology 
II. simulation/skill practice  

V.   16   
Gyakorlati 

jegy 
  

Obstetrics and 

gynaecology II. 
nursing theory 
(physiological 

obstetrics/gynaecology 
and nursing) 



Obstetrics and gynaecology 
II. field practice  

V.     160 
Gyakorlati 

jegy 
  

Obstetrics and 
gynaecology II. 

clinical theory 
(physiological 

obstetrics/gynaecology 

and nursing) 

Obstetrics and gynaecology 

V. clinical theory  
VII. 35     Kollokvium   

Obstetrics and 
gynaecology V. 

nursing theory 

Obstetrics and gynaecology 
V. nursing theory 

VII. 28     Kollokvium   
Obstetrics and 

gynaecology V. 

clinical theory  

Obstetrics and gynaecology 
V. simulation/skill practice 

VII.   16   
Gyakorlati 

jegy 
  

Obstetrics and 
gynaecology V. 
nursing theory 

Obstetrics and gynaecology 
V. field practice  

VII.     150 
Gyakorlati 

jegy 
  

Obstetrics and 
gynaecology V. 
clinical theory  

Obstetrics and gynaecology 
VI. theory  

VII. 28     Kollokvium   

Obstetrics and 

gynaecology VI. 
simulation/skill 

practice  

Obstetrics and gynaecology 
VI. simulation/skill practice  

VII.   14   
Gyakorlati 

jegy 
  

Obstetrics and 
gynaecology VI. 

theory  

Obstetrics and gynaecology 
VI. field practice  

VII.     30 
Gyakorlati 

jegy 
  

Obstetrics and 

gynaecology VI. 
theory  

Obstetrics and gynaecology 
VII. theory  

VII. 14     Kollokvium   

Obstetrics and 

gynaecology VII. 
simulation/skill 

practice (alternative 
obstetrics) 

Obstetrics and gynaecology 

VII. simulation/skill practice  
VII.   8   

Gyakorlati 

jegy 
  

Obstetrics and 
gynaecology VII. 

theory (alternative 
obstetrics) 



Obstetrics and gynaecology 
VII. field practice 

(alternative obstetrics) 

VII.     14 
Gyakorlati 

jegy 
  

Obstetrics and 
gynaecology VII. 

theory (alternative 
obstetrics) 

 


