A Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karának
az alapképzés, valamint mesterképzés felvételi eljárási rendjéről szóló
3/2020. számú dékáni utasítása,
a 2020. évi felvételi vizsgákra vonatkozó speciális szabályokról, a COVID-19 fertőzés miatt elrendelt
veszélyhelyzet okán

2020. május 20.

PREAMBULUM
A Magyarország Kormánya által, a COVID-19 (koronavírus) járvány okán 40/2020. (III.11).számú,
Kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási
intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV.10) számú Kormányrendeletben
foglaltakra tekintettel, továbbá Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/A. számú
mellékletét képező, „A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási
rendje a Pécsi Tudományegyetemen” (a továbbiakban: „Alapképzési felvételi szabályzat”) elnevezésű
szabályzatban, valamint a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/B. számú
mellékletét képező „A mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi eljárási rendje a Pécsi
Tudományegyetemen” (a továbbiakban: Mesterképzési felvételi szabályzat) elnevezésű szabályzatban kapott
felhatalmazással élve az alábbi dékáni utasítás kerül kiadásra.
1. § [A dékáni utasítás hatálya]
(1) Jelen dékáni utasítás hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar által
bonyolított, 2020. évi felvételi eljárás keretében megtartott felvételi vizsgákra, azok
megszervezésére.
(2) A dékáni utasítás a 2020. évi felvételi eljárás lezárultával, beleértve a jogorvoslati eljárás időtartamát
is, hatályát veszti.
2. § [Az Alapképzési felvételi szabályzathoz kapcsolódó, 2020. évi felvételi eljárásban bonyolított vizsgákra
vonatkozó részletszabályok.]
(1) Az Alapképzési felvételi szabályzat, Egészségtudományi Kar sajátos rendelkezéseiről szóló 6. számú
mellékletének 2. § (1) b) pontjában meghatározott sport- és rekreációszervezés (rekreációszervezés
és egészségfejlesztés szakirány) alapképzési szakon, a felvételi eljárás során előírt motoros
alkalmassági vizsga megszervezésére a 2020. évi felvételi eljárásban nem kerül sor, így azt a
jelentkezőnek nem kell teljesíteniük a felvételi eljárás részeként, mely egyben azt is jelenti a
jelentkezőnek, az Alapképzési felvételi szabályzat, Egészségtudományi Kar sajátos rendelkezéseiről
szóló 6. számú mellékletének 2. § (5) bekezdése szerinti külön eljárási díjat (4000 Ft-ot) sem kell
megfizetnie a 2020. évi felvételi eljárásban.
(2) Az Alapképzési felvételi szabályzat, Egészségtudományi Kar sajátos rendelkezéseiről szóló 6. számú
mellékletének 2. § (1) c) pontjában meghatározott csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési
szakon, a felvételi eljárás során előírt alkalmassági vizsga megszervezésére a 2020. évi felvételi
eljárásban nem kerül sor, helyette, az alkalmasság megítéléséhez, a jelentkező jelen bekezdésben
meghatározott írásbeli nyilatkozatát veszi figyelembe. A jelentkező – alkalmasság megítéléséhez
szükséges - írásbeli nyilatkozatának (továbbiakban: írásbeli nyilatkozat) megtételére a jelen dékáni
utasítás 1. számú mellékletében és az Egészségtudományi Kar honlapján megtalálható
formanyomtatvány igénybevételével kerül sor, amelyen a jelentkező köteles büntető- és polgári jogi
felelőssége tudatában nyilatkozni arról, hogy esetében nem áll fenn felvételét kizáró ok, azaz nem
szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, illetőleg pszichés és mentális zavarban, és erre
hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést, továbbá, hogy nem szenved olyan betegségben,
ami akadályozná a felsőfokú tanulmányainak folytatásában. Az írásbeli nyilatkozatot az általános
felvételi eljárás keretében 2020. május 22-ig kell eljuttatnia elektronikus formában az
Egészségtudományi Karra, az alkalmassági vizsgát kiváltó nyilatkozat bekérése tárgyú levélben
kapott tájékoztatásnak megfelelő módon.

3. § [A Mesterképzési felvételi szabályzathoz kapcsolódó, 2020. évi felvételi eljárásban bonyolított vizsgákra
vonatkozó részletszabályok]
(1) A mesterképzési felvételi szabályzat Az Egészségtudományi Kar sajátos rendelkezéseiről szóló 5.
számú mellékletének 2/A. §-ában meghatározott felvételi elbeszélgetést a jelentkező elektronikus
úton, kép- és hangátvitelre egy időben alkalmas infokommunikációs eszköz segítségével köteles
teljesíteni a Skype programon keresztül, videóhívás alkalmazásával. A felvételi elbeszélgetés
esetében a jelentkezőnek rendelkeznie kell a Skype alkalmazást futtatni képes, hang- és képi átvitelt
egyidejűleg biztosító elektronikai eszközzel (személyi számítógép, okoseszköz), szélessávú internet
elérhetőséggel, mikrofonnal, és személyazonosságot igazoló okmány beolvasására is alkalmas,
mozgatható kamerával.
(2) A felvételi elbeszélgetésen való részvételi szándékát a jelentkező 2020. június 12. 16.00-ig jelzi a
tanulmanyi.osztaly@etk.pte.hu email címre, megadva nevét, skype azonosítóját, a választott szakot.
A felvételi elbeszélgetés adott napon belüli pontos kezdetéről ezt követően értesíti a Kar a
jelentkezőket elektronikus úton, a felvételi eljárás során megadott e-mail címükön.
(3) A témakör kiválasztása úgy történik, hogy a felvételiztető oktató a felvételi elbeszélgetést
megelőzően a kamera által jól láthatóan 5 témakörönként, számmal lefelé fordítva, oszlopba rendezi
a témaköröket, a jelentkező pedig kiválasztja, hogy felülről hányadik sor, jobbról hányadik tételét
szeretné húzni. A felvételiztető oktató ezt követően kiválasztja a jelentkező által megjelölt tételt,
kihúzza és megmutatja a jelentkezőnek a kamerán keresztül, majd a jelentkezőnek e témakörből kell
számot adnia szóban a tudásáról.
(4) A jelentkező a felvételi elbeszélgetés elején vagy akár annak során bármikor kötelezhető a
környezete bemutatására. A felvételi elbeszélgetés során a jelentkezőn kívül a helyiségben más nem
tartózkodhat, meg nem engedett segédeszközt, illetve segítséget nem vehet igénybe, ellenkező
esetben a felvételiztető oktató jogosult a jelentkező vizsgáját megszakítani, ennek tényét
jegyzőkönyvben rögzíti.
(5) Technikai zavarnak minősül, ha a felvételi elbeszélgetésen, bármely okból, 10 másodpercnél
hosszabb időre megszakad a kapcsolat. A technikai zavar elhárítását mind az felvételiztető
oktatónak, mind a jelentkezőnek meg kell kísérelnie az általános együttműködési kötelezettség
körében.
4. § [Egyéb rendelkezések]
(1) Minden, a jelentkezők által jelen dékáni utasítás szerinti felvételi eljáráshoz kapcsolódó alkalmassági, és felvételi vizsgát érintő eredmény közlésére elektronikus levél útján kerül sor, arra az elektronikus
levélcímre, amelyet az adott jelentkező a felvételi adatbázisban megadott.
(2) Valamennyi, jelen Utasításban nem részletezett eset tekintetében az Alapképzési felvételi eljárásról
és a Mesterképzési felvételi eljárásról szóló szabályzat rendelkezései az irányadók.
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