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Ott tanulhatsz, ahol a C-vitamint felfedezték…
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent-Györgyi Albert munkája és tudományos sikere nyomán hallgatóink ott sajátítják el
az orvostudomány szakmai ismereteit és fogásait, „ahol a C-vitamint felfedezték”. A Napfény Városában 1921-ben
létrehozott egyetemnek Szent-Györgyi Albert dékánja, később rektora volt. Az 1937-ben élettani Nobel-díjjal elismert
tudós máig az egyetlen magyar kutató, aki a világ legismertebb tudományos kitüntetését Magyarországon – és ezen
belül Szegeden – kifejtett tevékenységéért nyerte el.
Karunk, a Dél-alföldi Régió kiemelkedő orvostudományi képzőhelye olyan oktatást nyújt hallgatóinak, amelyekkel
megalapozható a sikeres orvosi pálya. Az egységes, osztatlan, doktori címmel záruló tanulmányok után lehetőség van
bekapcsolódni a szakorvosi, illetve a PhD-képzésbe is.
A magyar nyelvű oktatás mellett 1985-től angol nyelvű, 1999 óta pedig két évfolyamos, német nyelvű képzés is szerepel a Kar kínálatában. Kiegészítő szakirányú továbbképzések is választhatók: az angol egészségügyi szakfordító-tolmács, valamint az angol egészségügyi szaknyelvi kommunikátor képzések több mint egy évtizede működnek magas
színvonalon.

Egyre gyakorlatiasabb, kiscsoportos oktatás
Az orvosi hivatás szerteágazó ismereteit egységes osztatlan alapképzés keretében sajátítják el a hallgatók 12 szemeszter
alatt. Az orvosképzés időtartama tehát hat év, mely három egységre, az alapozó-előkészítő, a klinikai és a szigorló évi
modulokra tagolódik: az első két évben az elméleti alaptárgyakkal ismerkednek a hallgatók, többek között az anatómiával,
élettannal, biokémiával, de rögtön az első tanév végén az ápolástani ismeretek nyári gyakorlat keretében betekintést nyernek az egészségügy széles palettájába. Harmadévben a kórélettan, mikrobiológia és pathológia tárgyak mellett a hallgatók
elkezdenek ismerkedni a betegvizsgálat alapjaival is.
A hallgatók orvostudományi ismeretei a negyedik és ötödik évben – a klinikai modulban – teljesednek ki a klinikai tárgyak
oktatásával. Ekkortól aktív résztvevői lesznek a betegségmegelőző, ápoló, gondozó és gyógyító munkának is. A hatodik év a
szigorló év, amit a hallgatók már kizárólag a klinikákon, kórházakban töltenek el, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy megfelelő
gyakorlati tudással rendelkezzenek az orvosi diploma megszerzésekor.
A diploma kiadásához egy angol középfokú (B2 szintű)
államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
teljesítése az elvárás, mivel az orvostudomány elsődleges nyelve az angol. A tanulmányok szakdolgozat
beadásával és védésével, írásbeli tesztvizsgával és
betegvizsgálaton alapuló szóbeli és gyakorlati vizsgával
zárulnak. A tanulmányaikat befejező medikusok okleveles orvosdoktor címmel kapják diplomájukat. A doktori
oklevél az Európai Unióban elismert, emellett az USA
Kalifornia állami Medical Boardja és New York állam
State Medical Boardja is teljes akadémiai akkreditációt
biztosított a szegedi orvosképzés számára.

Általános Orvostudományi Kar

Bővülő SKILL labor és gyakorlati oktató kórházak
Az alapvető orvosi készségeket a hallgatók az Orvosi
Készségfejlesztési Központban sajátítják el, ahol az
emberi szervezetet modellező, élethű reakciókat
mutató babákon gyakorolhatnak. A számítógép vezérlésű gyermek, illetve felnőtt bábukon végzett beavatkozások nyomon követhetők mind a hallgató, mind a
gyakorlatvezető számára.
Már az első évet követően nyáron találkozhatnak a
hallgatók betegekkel a négyhetes ápolástani gyakorlat
keretein belül. Később, a harmadév után a belgyógyászaton, negyedév után pedig a sebészeten töltenek
el négy-négy hetet. A negyedévesek három héten
keresztül összefüggő, ún. blokkgyakorlatokat végeznek annak érdekében, hogy a gyakorlatban is mielőbb
elmélyíthessék elméleti ismereteiket. Ezeken a gyakorlatokon már hasznosíthatják a korábbi években megszerzett
elméleti tudásukat, és bepillantást nyerhetnek több orvosi szakirányba. A szigorló év kifejezetten a gyakorlati oktatásról
szól. Ilyenkor a szigorlók minden idejüket kórházakban, betegek mellett töltik el, különböző szakterületeket megismerve,
mint pl. belgyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, neurológia, pszichiátria. Elmondhatjuk
tehát, hogy orvosképzésünk igen gyakorlatorientált képzés.

Egy félévet tanulhatsz külföldön is
Karunkon kiterjedt nemzetközi kapcsolataink révén számtalan lehetőség van arra is, hogy a szakmai gyakorlatokat a vállalkozó szellemű hallgatók külföldön, a világ mintegy 30 országában tölthessék különböző egyetemi, vagy kari koordinálású pályázatok keretében, Németországban, Ausztriában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Olaszországban,
Portugáliában, Spanyolországban.

Támogatások, ösztöndíjak segítik a tanulást
A medikus létet ösztöndíjak és kollégiumok segítik. Hallgatóink részére két kari kollégiumban is igényelhető elhelyezés,
az Apáthy István kollégiumban és a Jancsó Miklós kollégiumban.
A megélhetéshez tanulmányi ösztöndíj, a szociális helyzet alapján pályázható szociális ösztöndíj, a kiváló tanulmányi
és tudományos eredménnyel megszerezhető Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj és számos más pályázható ösztöndíj is
rendelkezésre áll.

Első lépések a medikus pálya felé (EEB Tábor)
Az élettudományi karok Hallgatói Önkormányzatai önálló egyetemi előkészítő tábort is szerveznek. Céljuk elsősorban
azon középiskolások felkészülésének segítése, akik az Általános Orvostudományi, a Fogorvostudományi vagy a Gyógyszerésztudományi Karokon szeretnének továbbtanulni. Itt intenzív, egyetemi oktatói felkészítés keretében gyakorolhatnak az emelt szintű érettségi tananyagokból, így biológiából, kémiából és fizikából. A tábor intenzív, egy hetes és a
középiskolás tavaszi szünetben zajlik, és a diákok nem csak a felsorolt tárgyakból kapnak alapos felkészítést, hanem esti
közösségi programokon is részt vehetnek.
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…és miért jó Szegeden medikusnak lenni?
Az ÁOK-ra járó hallgatóknak a rengeteg tanulás mellett lehetőségük van szabadidejük aktív eltöltésére is. A Kar
Hallgatói Önkormányzata (SZTE ÁOK HÖK) és hallgató szervezetei: a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete (SZOE)
és a Szent-Györgyi Albert Hallgatói Egyesület (SZAHE) azon is munkálkodnak, hogy a hallgatók számára minél
színesebbé tegyék az egyébként is lüktető szegedi diákéletet.
Kiemelendő, hogy a korábban zenei tanulmányokat folytató medikusaink áthallgathatnak a Zeneművészeti Karra.
A rendezvények sora a Gólyatáborral kezdődik, majd a hallgatók a Gólya Startnapon ismerkedhetnek meg a tanuláshoz szükséges tudnivalókkal, Gólyabálon táncolhatnak, Kari bulikon szórakozhatnak, évente a Medikus Kupán
sportolhatnak vagy szurkolhatnak „SZOTE ollé” buzdítással.
Hatodévben, a sikeres záróvizsga után pedig immáron hagyományosan és önfeledten fürödhetnek a Dugonics téri
szökőkút vizében, s végül ünnepélyes keretek között tehetik le az orvosi esküt.

Felvételivel kapcsolatos tájékoztatás:
ÁOK Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály
H-6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. I. emelet
Tel.: +36-62-545-017
E-mail: office.aokto@med.u-szeged.hu

Az EEB táborról bővebb információ:
ÁOK Hallgatói Önkormányzat
H-6720 Szeged, Apáthy István u. 4.
Tel.: +36-62-545-044
E-mail: eebtaborszeged@gmail.com
www.facebook.com/szteaokhok

A felvételiről, oktatásról először tájékozódj honlapunkon: www.med.u-szeged.hu/felvetelizoknek

Az SZTE ÁOK nyílt napja:
Helye: SZTE ÁOK (Szeged, Dóm tér 13., Ivánovics György terem)
Ideje: 2018. december 8. (szombat) 11:00
Bővebb információért fordulj hozzánk!
SZTE Általános Orvostudományi Kar
www.med.u-szeged.hu
Kövess bennünket Facebook oldalunkon: www.facebook.com/orvoskarszeged
A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával készült.
Projektazonosító: EFOP-3.4.4-16-2017-00015
A pályázat címe: A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása
a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére.
A Szegedi Tudományegyetem karainak felvételi tájékoztató kiadványa a 2019/2020-as tanévre.

