TÁJÉKOZTATÓ
a 2021/2022. tanév teendőiről
az egészségügyi gondozás és prevenció szak népegészségügyi ellenőr
szakirány
II. évfolyamos hallgatóinak
(teljes idejű és részidős munkarend)
Kedves II. éves népegészségügyi ellenőr hallgatók!
Véget ért a nyári szünet, a 2021/2022. tanévvel folytatják tanulmányaikat. Ebben
a tanévben már egyre inkább szaktárgyakkal fognak találkozni. A kitűzött cél
nemes: a szakirány elvégzése, a megalapozott tudás és ismeretek megszerzése.
Munkájukhoz szeretnék évfolyamvezetőként alapvető információkat és
támpontokat adni, hogy könnyebben abszolválhassák a tanévet és haladhassanak
tovább a IV. évfolyam felé.
Természetesen minden egyes fontos teendő előtt évfolyamvezetőként tájékoztatni
fogom Önöket szóban vagy online. Amennyiben valamilyen információ nem
egyértelmű, továbbra is kereshetnek, szívesen állok rendelkezésükre konzultációs
időben és elektronikus levelezésen keresztül is.
Kérem, hogy a tanévnaptárban szereplő információkat, határidőket a Kar
honlapjáról töltsék le, és azokat a tanév során tartsák be!
Kérem továbbá a hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezéseinek,
valamint a tantárgyi programokban foglaltak maradéktalan betartását minden
hallgatótól!
További tudnivalók és határidők:
1. Kérem, hogy a tanév során kövessék és használják rendszeresen a moodlerendszert (https://itc.semmelweis.hu/moodle/), számos információ és
kommunikáció a korábbi tanévhez hasonlóan ott fog zajlani a
Közegészségtudományi Tanszék részéről!
2. A Közegészségtudományi Tanszék által oktatott minden kurzus hatályos
tantárgyi programja elérhető a Semmelweis Egyetem moodle-felületén, az adott
tantárgyhoz kapcsolódó oldalon. Kérem, hogy az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó
tantárgyi programokat tekintsék át; a tanév során a tantárgyi programban foglaltak
szerint zajlik az oktatás. Különösen figyeljenek a megengedhető hiányzások
mértékének, valamint ezzel kapcsolatban a pótlás lehetőségének és módjának
betartására!

3. Felhívom figyelmüket, hogy a Közegészségtudományi Tanszék oktatóinak
hivatalos konzultációs ideje felkerült a kar honlapjára, a tanszék digitális
hirdetőtáblájára. Kérem, hogy – halaszthatatlan és sürgős okokat leszámítva – az
oktatókat a hirdetőtáblán feltüntetett fogadóórájukban keressék! Kérem Önöket
továbbá, hogy a kari elérhetőségeket (telefonszám, e-mail) a kar honlapjáról
keressék ki, valamennyi oktató hivatalos elérhetősége a Telefonkönyv menüpont
alatt található meg.
4. A Közegészségtudományi Tanszék által oktatott tárgyakkal kapcsolatosan a kar
honlapján, a tanszéki digitális hirdetőtáblán (http://etk.semmelweis.hu/
magyar/fmenu/hird/et.html) megjelölt tantárgyi kontaktszemélyt keressék az
adott tantárggyal kapcsolatos kérdés vagy probléma esetén!
5. A korábbi évekhez hasonlóan a Közegészségtudományi Tanszék minden
évfolyamnak, minden hónapban fórumot szervez. A fórumon a részvétel nem
kötelező, azonban lehetőség lesz problémák megbeszélésére, felmerülő kérdések
tisztázására. Terveink szerint a fórumokon a népegészségügyet érintő
tevékenységekről,
új
tudományos
eredményekről,
aktualitásokról,
érdekességekről is hallhatnak információkat. Megjelenésükre számítunk!
6. A II. évfolyam tavaszi szemeszterében esedékes területi szakmai gyakorlat
szervezése már az őszi félévben elkezdődik, ebben kérjük minden hallgató
együttműködését. A gyakorlatokra a jelentkezés várhatóan digitálisan formában
történik, a jelentkezés lehetőségről és annak részleteiről a későbbiekben ad a
Tanszék Önöknek tájékoztatást. Felhívom figyelmüket, hogy a Területi szakmai
gyakorlat c. tantárgy jelenleg érvényes tantárgyi programjai alapján minden
hallgatónak a lakóhelye szerint illetékes járási népegészségügyi osztályra kell
mennie gyakorlatra. Ettől eltérni csak az alábbi esetekben tudunk:
a) Ha a hallgató másik járásba könnyebben és/vagy gyorsabban és/vagy
egyszerűbben jut el a lakóhelyéről,
b) Indokolt esetben kérelemre, amely kérelem mellé a kérelem indokoltságát
igazoló hivatalos iratok másolata csatolandó.
A területi szakmai gyakorlat irányított gyakorlat, ezért felhívjuk figyelmüket,
önállóan gyakorlati helyet szervezni (egyéb tájékoztatásig) nem engedélyezett!
Területi szakmai gyakorlat időpontja:
a) teljes idejű munkarendben a tavaszi szemeszter 13-14. oktatási hete,
b) részidős munkarendben pedig a konzultációs hetek beosztásához igazodva
kerül a tavaszi félév folyamán ismertetésre a pontos időpont.
Területi szakmai gyakorlat időtartama:
a) teljes idejű munkarendben 2 hét,

b) részidős munkarendben 1 hét.
A területi szakmai gyakorlatról naplót kell vezetni. A naplót a gyakorlat letöltését
követően haladéktalanul el kell juttatni az évfolyamvezetőnek.
A területi szakmai gyakorlat teljesítéséről az igazolást a „Teljesítés igazolás” c.
nyomtatványt a gyakorlat helyszínén, a gyakorlat vezetővel kell aláíratni és
lepecsételtetni. Felhívjuk figyelmüket, hogy eredeti és pecséttel ellátott (nem
fénymásolt, nem scannelt, nem fotózott) igazolás ellenében történik meg
kizárólag az aláírás és a jegybeírás.
Felhívom figyelmüket, hogy a „Teljesítés igazolás” vizsgadokumentum, a
Tanszéknek kötelező a végzésüket követően is őrizni azt.
Az eredeti igazolás benyújtásának hiányában a tantárgy javasolt érdemjegye nem
kerül rögzítésre a Neptun rendszerben, ez esetben a gyakorlat, mint elhagyott
tárgy kerül könyvelésre a félév lezárásakor. Az eredeti teljesítési igazolások és
gyakorlati naplók leadási határidejéről a tavaszi félév során fognak pontos
tájékoztatást kapni.
Kérem Önöket, hogy a hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, a
Tanévnaptárban, a jelen tájékoztatóban, valamint a karról és a
Közegészségtudományi Tanszékről érkező minden hivatalos tájékoztatót
vegyenek figyelembe, és az abban foglaltaknak megfelelően – a határidők különös
figyelemmel történő betartásával – járjanak el tanulmányaik során!
Amennyiben a hazai, illetve a budapesti járványügyi helyzet lehetetlenné teszi a
fentiek megvalósítását, a változásokról, valamint azok részleteiről haladéktalanul
tájékoztatni fogjuk Önöket!
Mindenkinek sikeres tanévet, sok élményt kívánok, remélhetően a tanév végig
személyes jelenlét mellett folytathatjuk az oktatást és a tanulást!
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