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Tájékoztató 

a szakmai gyakorlatok külföldön való teljesítéséről 

 

 

Az Általános Orvostudományi Karon a külföldi gyakorlóhelyek kiválasztásánál, illetve az eltöltött 
gyakorlat elfogadásánál figyelembe vett szempontok: 

 

1. Az Európai Unió államaiban (kiegészítve Svájccal és Norvégiával) az államilag akkreditált 
egyetemi klinikákon, illetve azok oktató kórházaiban eltöltött szakmai gyakorlat kerülhet 
elfogadásra, illetve elismerésre. Ennek jogi háttere, alapja az akkreditált intézetek 
diplomáinak kölcsönös elismerése. 

 

2. MAB által, a magyar általános orvosképzésben Akkreditált Oktatókórház minősítéssel 
rendelkező gyakorlati helyek a felsorolt egységek tekintetében: 

 

        -     Tsukuba University Hospital (Tsukuba, Japán)  

– belgyógyászat, sebészet 

 -     Ibaraki Prefectual Hospital and Cancer Center (Ibaraki, Japán) 

– belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat rész 2 hét 

-     Hillel-Yaffe Medical Center (Hadera, Izrael)  

– belgyógyászat, sebészet, neurológia, pszichiátria, szülészet-nőgyógyászat,                

 gyermekgyógyászat 

-     Carmel Medical Center (Haifa, Izrael) 

– belgyógyászat, sebészet, neurológia, pszichiátria, szülészet-nőgyógyászat,  

 gyermekgyógyászat 

- Presbyterian Medical Center (Jeonju, Korea) 
– belgyógyászat, sebészet, neurológia, pszichiátria, szülészet-nőgyógyászat,  

 gyermekgyógyászat 

- Sheba Medical Center (Tel HaSomer, Izrael) 
– belgyógyászat, sebészet, neurológia, pszichiátria, szülészet-nőgyógyászat, 
gyermekgyógyászat 

- Shaare Zedek Medical Center (Jeruzsálem, Izrael) 
– belgyógyászat, sebészet, neurológia, pszichiátria, szülészet-nőgyógyászat, 
gyermekgyógyászat 
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A gyakorlati képzés feltételei az EU-ban és az USA-ban 

 

a) A kórház az EU / USA valamely, orvosképzést folytató egyeteme által akkreditált oktató 
kórháznak kell lennie, vagy pedig részt kell vennie valamely, EU által akkreditált egyetem 
orvostanhallgatóinak képzésében. 

b) Az EU / USA fentiek szerinti képzőhelyén végzett oktatásnak összhangban kell lennie a MAB 
által az orvostanhallgatók klinikai gyakorlati évére elfogadott kompetencia listával. 

c)  A külföldi képzőhelynek értékelnie kell a hallgató teljesítményét, valamint az adott osztály 
vezetőjének aláírásával igazolnia kell a kompetencia listában  részletezett feladatok 
teljesítését. 

 

Budapest, 2023. február 09. 

 

 

 

 

Dr. Kellermayer Miklós s.k. 

Dékán 
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