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A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú mellékelete, a 
Pécsi Tudományegyetem tanulmányi és Vizsgaszabályzata a vizsgaidőpontok bejelentéséhez 

illetve meghirdetéséhez 

 
12. FEJEZET 

A VIZSGÁK RENDJE 
 
49. § (1) A kar az ETR segítségével köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége előtt 
legalább négy héttel az egyes vizsgák napjait, a vizsgázó hallgatóknak az egyes  vizsganapokra 
meghatározott maximális létszámát, a vizsgáztatásban közreműködik nevét, a jelentkezés idejét és 
módját, a vizsgaeredmények közzétételének napját. 
(2) A vizsgáztatást oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni tudjon 
és – amennyiben a vizsgára bocsátás feltételeit teljesítette – vizsgázhasson. 
(3) A meghirdetett vizsgát nem lehet elhalasztani, elhagyni arra hivatkozva, hogy arra csak kevés 
számú hallgató jelentkezett. 
(4) A vizsgáztatási rend kialakításánál és a vizsganapok számának meghatározásánál figyelemmel 
kell lenni az adott kurzus (tárgykurzus) vizsgáztatási tapasztalataira, a vizsgázó hallgatók 
létszámára, a vizsgáztató oktatók számára, továbbá arra, hogy e szabályzat keretei között a hallgató 
élhet adott tantárgyból további vizsga letételének lehetőségével. Vita esetén a vizsganapokat a 
dékán jelöli ki. 
 
50. §  
(4) Vizsgáztatni – kivételes esetektől eltekintve – csak az Egyetem hivatalos helyiségeiben szabad. A 
vizsgáztatás zavartalan lebonyolításáért a vizsgáztató felel. Ha a vizsgáztató oktató azt észleli, hogy a 
hallgató a számonkérés során más személyt helyettesít, vagy valaki őt helyettesíti, a vizsgán meg nem 
engedett módon segít másokat, vagy őt segítik, illetőleg a vizsgán meg nem engedett eszközt vesz igénybe, a 
hallgató vizsgáját felfüggeszti, és a vizsgalapra a felfüggesztés tényét feljegyzi. Ebben az esetben a vizsgát 
elégtelen (1) osztályzattal kell értékelni. Amennyiben a vizsgacsalás tényét jegyzőkönyvvel, vagy bizonyíték 
csatolásával a vizsgáztató a Kar dékánjának jelenti, a vizsgacsalás a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 8. számú melléklete, a Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Fegyelmi és 
Kártérítési Szabályzata alapján fegyelmi eljárást von maga után. 
 (5) Elektronikus vizsgát kizárólag az Egyetem épületében elhelyezett egyetemi számítógépek 
igénybevételével lehet szervezni. A vizsga kezdetét megelőzően az oktató köteles gondoskodni a 
vizsgázók személyazonosságának ellenőrzéséről. 
(6) Vizsgázni – a szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a vizsgaidőszakban lehet. A 
dékáni méltányossági vizsgát vizsgaidőszakon követően is le lehet tenni, a vizsgaidőpontjáról a 
dékáni határozatban kell rendelkezni. 
 
53. § (1) Sikertelen vizsga megismétlésére az adott képzési időszakban két alkalommal kerülhet sor. 
(2) A kar köteles biztosítani a sikertelen vizsga egyszeri megismétlésének (továbbiakban: 
javítóvizsga) lehetőségét, valamint a sikertelen javítóvizsga egyszeri megismétlését (továbbiakban: 
ismétlő javítóvizsga), amennyiben a meghirdetett vizsgaidőpontok alapján ez adott 
vizsgaidőszakban lehetséges, vagyis a felkínált vizsgaidőpontok közül úgy választotta ki a hallgató 
az első vizsganapját, hogy az még lehetővé tegye számára – szükség szerint – további 2 
vizsgaidőpont választását. 
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AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖN 
RENDELKEZÉSEK 

 
Vizsgákkal, érdemjegyekkel kapcsolatos rendelkezések 

 
2. §   
(5) Jelen szabályzat 49. § (5) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a karon a hallgatónak a 
vizsgára legkésőbb a kiválasztott vizsganapot megelőző munkanapon 9 óráig kell jelentkeznie. A 
vizsgáról történő lejelentkezés legkésőbb a vizsganapot megelőző második munkanap 9 óráig 
történhet. 
 
(17) A vizsgaidőszakban tartandó vizsgák meghirdetésére a következő szabályokat kell alkalmazni: 
a) Egy tantárgyból a vizsgaidőszakban kiírt összes vizsgalehetőségek számának meg kell haladnia a 
tantárgyat felvevő hallgatók összlétszámának kétszeresét. 
b) Ha a tantárgyfelelős és a Kari Hallgatói Részönkormányzat képviselői egybehangzóan 
másképpen nem állapodnak meg, szóbeli vizsgák esetén: 
ba) a vizsgaidőszak valamennyi hetében legalább két vizsganapot kell tartani, 
bb) vizsgát kell kiírni a vizsgaperiódus utolsó két napjának egyikén, illetve 
c) írásbeli vizsga esetén: 
ca) legalább 4 azonos témájú és feltételekkel kiírt vizsgát kell meghirdetni, 
cb) a vizsgákat különböző heteken kell kiírni, továbbá 
cc) vizsgát kell kiírni a vizsgaidőszak utolsó három napjának egyikén. 
 
(19) A hallgató a leckekönyvét jelen Szabályzat 53. § (6) bekezdése alapján a vizsgaidőszak utolsó napját 
követő 3. napig köteles a Tanulmányi Hivatalban leadni. A hallgató köteles eddig az időpontig minden 
indexbejegyzést beszerezni. Hiányosan kitöltött leckekönyvet nem lehet leadni. 

 


