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Tisztelt Rektor Úr!

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának magyar és angol
nyelven tanuló végzős hallgatói sajnálattal értesültek 2020. június 11-én Prof. Dr. Gellén
Klára Oktatási Rektorhelyettes Asszony leveléből az Egyetem vezetésének azon
döntésről, miszerint a jelenlegi járványhelyzet miatt a 2019/2020-as tanévben minden,
az Egyetemünkön megtartandó diplomaosztó, köztük az orvosdoktor avató rendkívüli
ünnepi ülés is, elmarad. Az orvossá válás egyik meghatározó pillanata az, amikor a
végzős hallgatók kezükbe kapják diplomájukat és ünnepélyesen leteszik az orvosi esküt,
melyre hosszú évek kemény munkája után végre sor kerülhet, így évfolyamunkat
mélyen megérintette, hogy erre nem lesz lehetőségünk.

Tisztelettel kérjük Rektor Urat, hogy a járványügyi veszélyhelyzet 2020. június 17-ei
feloldására és alább felsorolt indokokra tekintettel,

amennyiben erre mód van,

szíveskedjen fontolóra venni annak lehetőségét, hogy

a 2020. nyarán orvosi

diplomájukat megszerző hallgatók résztvehessenek az ünnepélyes orvosdoktor
avatáson.

Az Általános Orvostudományi Kar vezetésével egyetértésben a szigorló évfolyam
meglátása, hogy a tervezett 2020. július 24. és 25-ei időpont, annak a veszélyhelyzet
feloldásától való időbeli távolsága miatt, megfelelő tud lenni az avató ünnepség
lebonyolításához. Továbbá évfolyamunk úgy gondolja, hogy miután már zenés-táncos

rendezvények is megtarthatóak legfeljebb 500 fő részvételével, a körülbelül 250 végzős
orvostanhallgató részvételével megrendezendő avató ünnepség is megrendezhető
biztonsággal. 2020. májusának végére az is lehetővé vált, hogy a hallgatók Rektor Úr
különleges engedélyével beléphessenek az Egyetem területére, így amennyiben arra
Rektor Úr engedélyét megadja, természetesen minden biztonsági előírást a
legszigorúbban betartva, kizárólag a végzős hallgatók részvételével lehetőség adódna az
ünnepség

megvalósítására.

Figyelembe

véve,

hogy

a záróvizsga kapcsán a

veszélyeztetett hallgatók részére megtörténik a COVID-19 szűrés, az Általános
Orvostudományi Karon most végző évfolyam esetében elenyésző veszélyt jelentene, ha
az évfolyam a záróvizsgát követően a diplomaosztón is személyesen venne részt.

Évfolyamunk elfogad minden jellegű biztonsági előírást, amelyek lehetővé teszik az
orvosdoktor avatás megtartását. Tisztelettel kérjük azonban Rektor Urat, hogy ebben az
mindenki számára nehéz helyzetben, annak megfelelő szabályai betartásával, tegye
lehetővé egyetemi éveink méltó lezárását. Amennyiben Rektor Úr lehetőséget biztosít
számunkra, abban az esetben az eredetileg tervezett 2020. július 24-25-ei időpontban
több kis létszámú csoportra osztva, kizárólag az évfolyam hallgatóinak részvételével
kerülne megrendezésre az avató ünnepség.

Tisztelettel kérjük Önt és a Szegedi Tudományegyetem vezetését, hogy fontolják meg a
felsorolt indokokat és szíveskedjenek megadni a lehetőséget az orvosdoktor avató
rendkívüli ülés megtartására és ezzel évfolyamunk számára az orvosi eskü méltó módon
való letételére.

Előre is nagyon köszönjük segítő együttműködését és, hogy segít feloldani egy mindenki
számára nehéz helyzetet.
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