PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Általános Orvostudományi Kar
Tanulmányi Hivatal
Tisztelt Hallgató!

Pécs, 2015. január 5.

Az alábbi levélben találja a 2014/2015-es tanév tavaszi szemeszterével kapcsolatos határidőket és fontos
információkat.
Bejelentkezés:

2015. 01. 12. 8:00 – 2015. 01. 24. 24:00

Passzív státusz utólagos aktiválása
(a kérvény leadási határideje a TH-ban)
Aktív státusz utólagos passziválása
(a kérvény leadási határideje a TH-ban)
Kötelező kurzus felvétele és leadása (beleértve a
vizsgakurzusokat is)
Választható kurzusok és kritériumkövetelmény
felvétele
Választható kurzusok és kritériumkövetelmény
leadása
Kötelező kurzusok felvétele a TH-n, kérvény, külön
eljárási díj és a tantárgyfelelős igazolása ellenében –
lásd alább TVSZ 2/A§ (2) (módosítás hatályos 2015.
február 1-től)

2015. 02. 13-ig
2015. 02. 20-ig
2015. 01. 19. 8:00 – 2015. 01. 24. 24:00
2015. 01. 19. 8:00 – 2015. 01. 30. 24:00
2015. 01. 19. 8:00 – 2015. 01. 28. 24:00
2015. 02. 02-től a szorgalmi időszak negyedik
oktatási hetének végéig

FIGYELEM!
 Mielőtt belép az ETR-be, kérjük, engedélyezze számítógépén a felugró (pop up) ablakok
megjelenését és a kurzus-mail fogadását, hogy minden információt elérhessen.
 A párhuzamos felvételhez kötött kurzusok esetében közvetlenül egymás után vegye fel az
ETR-ben a kurzusokat! Az ellenőrzés érdekében mindenképpen futtassa le a
TELJESÍTÉSELLENŐRZÉST!

Egyéb határidők:
Kötelező tárgy felvétele más nyelven vagy más
2015. 01. 12. 12:00
szakon (kérvény leadási határideje a TH-ban)
A fogorvos szak 10. szemeszteres bejelentkezés és a
2015. 01. 12. 8:00 – 2015. 01. 17. 24:00
kötelező tárgyak felvétele és leadása

A határidők lejárta után nem áll módunkban kérelmeket befogadni!
Panaszaikat, észrevételeiket e-mailben vagy személyesen a határidő lejárta ELŐTT
szíveskedjenek tanulmányi ügyintézőik felé jelezni.
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Az órarendről
A kötelező tárgyak órarendje január második felétől érhető el a Tanulmányi Hivatal honlapján, az órarend menüpont alatt.
Az óralátogatásról
A félév során a tárgykurzusokon az óralátogatás kötelező. A gyakorlati foglalkozásokat csak azok látogathatják, akik az ETR-ben
felvették az adott kurzust (a tárgyat vizsgakurzus formában felvevők nem!).
Az elektronikus leckekönyvről
A 2012/2013-as tanévtől kezdődően a PTE ÁOK-n elektronikus leckekönyvben, ú. n. e-indexben történik a jegyek adminisztrációja.
Az elektronikus leckekönyv alkalmazása leegyszerűsíti a hallgatók adminisztrációs feladatait, azonban az ETR-ben rögzített adatok
folyamatos ellenőrzése nagyobb odafigyelést kíván. Kérjük, a regisztrációs időszakban kurzusfelvételét, a vizsgaidőszakban
pedig az ETR-ben rögzített jegyei helyességét folyamatosan ellenőrizze. A kurzusfelvétellel kapcsolatos problémákat
haladéktalanul jelezze a Tanulmányi Hivatalban, vizsgajegyekkel kapcsolatos problémák esetén forduljon az érintett tantárgy felelős
oktatójához.
További információt olvashat az e-indexről a TVSZ (melyet a Tanulmányi Hivatal weboldalán a Szabályzatok és Útmutatók
menüpont alatt érhet el) erre vonatkozó szakaszaiban.

TANTÁRGYFELVÉTELI tájékoztató
Kötelező tárgyak
Kötelező tárgyak kurzusainak felvétele és leadása az első oktatási hetet megelőző szombat éjfélig történhet. Kérem, ezen időpontig a
felvétel (és leadás) sikerességét az ETR-ben gondosan ellenőrizze! Az ellenőrzés elmulasztásának következményeit a hallgató
viseli. A kurzusok foglalkozásait csak az a hallgató látogathatja, akinek tárgyfelvételét az ETR normál kurzusként rögzítette.
A határidőt követően kötelező tárgy kurzusfelvétele csak indokolt esetben, eljárási díj ellenében, a Tanulmányi Hivatalban (TH)
történhet a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig (további részletek TVSZ 2 sz. mell. 2/A. § (2)). Az utólagos
tantárgyfelvételhez kérjük, a díj befizetéséről szóló bizonylatot, valamint - a második héttől - a tantárgyfelelős nyilatkozatát (a
nyomtatvány letölthető a Tanulmányi Hivatal honlapjáról) a TH ügyintézőjének átadni.
Kötelező tárgy utólagos felvétele
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2 sz. mell. 2/A. § (2) bekezdése értelmében, a kötelező tárgyak utólagos felvételére a következő
módon van lehetőség:
„Kötelező tantárgy utólagos felvételére (beleértve a vizsgakurzusokat is) a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott eljárási
díj megfizetése mellett a szorgalmi időszak negyedik oktatási hetének végéig van lehetőség, a Tanulmányi Bizottság engedélyével. A
határidő után a TB csak különösen indokolt esetben (pl. kreditátviteli eljárás elhúzódása) engedélyezheti kötelező tantárgy utólagos
felvételét. A kérvényt az eljárási díj befizetésének igazolásával együtt a Tanulmányi Hivatalban kell leadni. Nem vizsgakurzus esetén
a szemeszter második oktatási hetétől kezdve a kérvényhez mellékelni kell a tantárgyfelelős igazolását is arról, hogy a hallgató az
adott szemeszterben járt a kurzus foglalkozásaira és addigi hiányzása nem érte el a tantárgy félévi óraszámának 15 %-át.
Dokumentumok csatolása nélkül a kérelem érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. A határidő elmulasztása jogvesztő.”
A Tanulmányi Hivatal a kötelező tárgyat akkor veszi fel a hallgatónak az ETR-ben, ha a hallgató a tantárgyfelelős nyilatkozatát (a
nyomtatvány letölthető a Tanulmányi Hivatal honlapjáról) és a befizetésről szóló bizonylatot a Tanulmányi Hivatalban leadta és
kérvényét a Tanulmányi Bizottság jóváhagyta.
Az elektív és fakultatív tantárgyakról
Azon oktatók, akik a félév kezdetéig nem határozták meg, milyen időpontban kívánják elektív vagy fakultatív kurzusukat megtartani,
lehetőséget kapnak arra, hogy a hallgatók számára legkésőbb az első oktatási hét szerda éjfélig megbeszélésre hívják az érdeklődő
hallgatókat. A megbeszélések időpontjáról Önök az ETR-ben az adott kurzusra kattintva értesülhetnek.
TVSZ 2 sz. mell. 2/A § (5) alapján a választható kurzusokra vonatkozó szabályok az alábbiak szerint változtak:
„Ha választható tantárgyra a meghirdetéskor megadott minimális létszámnál kevesebb hallgató jelentkezett, a tantárgyfelelősnek
lehetősége van a kurzust nem elindítani. Erről a kurzust felvett hallgatókat legkésőbb a szorgalmi időszak negyedik napján értesíteni
kell. Az értesítés elmulasztása esetén a kurzust egy hallgató részvétele esetén is meg kell tartani.”
Mivel a tantárgyfelelős az értesítést a kurzusmail segítségével tudja megtenni, kérjük, hogy az ilyen típusú üzeneteket feltétlenül
engedélyezze az ETR-ben!
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A vizsgakurzusról
1. Kurzusra jelentkezni kizárólag aktívra állított félév esetén lehet.
2. A vizsgakurzusra kizárólag az ETR-en lehet jelentkezni (a Tanulmányi Hivatalban nem!)
3. A vizsgakurzusok létszámkorlátai kizárólag kurzusfelvételkor az ETR-ben lesznek megjelenítve.
4. További információ a vizsgakurzusokról: TVSZ. 2. sz. melléklet 2/A. §. és az ÁOK weblapon (Tanulmányi Hivatal,
„Hirdetmények, Útmutatók” résznél az „Útmutatók” alatt elhelyezett Gyakran ismételt kérdések dokumentumban.)
Más nyelven vagy más szakon felvenni kívánt kurzus
Az erre vonatkozó kérvény beadási határideje 2015. január 12. A szükséges nyomtatvány az ÁOK weblap, TH, Űrlapok
menüpontban letölthető. Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelemhez az érintett tárgyfelelős aláírása szükséges!
A TVSZ 2 sz. mell. 2/A. § (4) és (15) így határoznak ezekről a lehetőségekről:
„(4) A hallgatónak lehetősége van a Karon a tantárgyat a képzése nyelvétől eltérő nyelven felvenni, amennyiben a hallgató
tanulmányai megkezdésekor kézhez kapott tantervében szereplő valamennyi előfeltételt teljesítette. A tantárgy felvételének további
feltétele a nyelv megfelelő szintű ismerete. A hallgató a felvett tantárgy nyelvén vizsgázik. A hallgató ilyen irányú, a tantárgyfelelős
hozzájárulását is tartalmazó kérvényét legkésőbb a regisztrációs időszak megkezdése előtt 5 munkanappal kell benyújtani a
Tanulmányi Hivatalba, ahol a kért tantárgy felvételét rögzítik az ETR-ben a tanulmányaikat 2012/2013-as tanév előtt megkezdő
hallgatók esetében a leckekönyvben is. A tantárgyat más nyelven felvevő hallgatók számát a tantárgyfelelős oktatás-szervezési
okokból korlátozhatja. A hallgató tanulmányai során más nyelven összesen legfeljebb 30 kredit értékben vehet fel kötelező
tantárgyat. Választható tantárgy esetén nincs ilyen korlát. Más nyelven felvett tantárgy költségtérítés megállapítása szempontjából az
eredeti nyelven felvett tantárgynak számít.
(15) A hallgatónak lehetősége van a Karon más szakon meghirdetett tantárgy felvételére. A tantárgy más szakon történő felvételére a
(4) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A más nyelven illetve más szakon felvett tantárgyak kreditértéke a
maximálisan felvehető kreditérték szempontjából összesítendő.”

A további információkért kérjük, tanulmányozza a TVSZ 2. sz. mellékletét, mely „AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI
KARRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK”-et tartalmazza.
A Tanulmányi Hivatal ügyfélfogadási rendje:
2015. január 19. – 2015. január 22: 8:00 – 16:00 óráig (ebédszünet: 12:00-13:30), január 23-án 8:00-12:00-ig
A szorgalmi időszakban (2015. január 26-tól 2015. május 08-ig) a megszokott ügyfélfogadási időkben várjuk Önöket:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8:00 – 12:00
12:00 – 16:00
8:00 – 12:00
12:00 – 16:00
8:00 – 12:00

Telefonon és e-mailben hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 és pénteken 8:00-13:30 óráig érhetők el munkatársaink.

Varga Zsuzsanna
tanulmányi hivatalvezető
PTE ÁOK Tanulmányi Hivatal
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